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ΡΕΕΓΑΟΕ

ΤΙ /ΓΑΝΤ οοο&β η&νβ 1)ββη υββά ίη ίηβ οοπιροβίίίοη ο£ ίηίβ Ιβχΐοοη. Αβ πιλ^ Ι»
-*•"-*- βχρβοίβά, πιγ ^Γββ,ίββί οοΐί^αίίοηκ »γθ άυθ Ιο Είάάβΐΐ αηά 8©οίί. Νβχΐ

Ι βηοιιΐά πιβηίϊοη ίηβ,ί βίΟΓβηοηββ ο£ βχοβίίβηί ββηοΙαΓβηίρ, ΚηίηβιίοΓά'β Νβιο
ΡΗτ^ηκΚτιβ. Ιί νοπίά 1)β πη^βηβΐΌΐιβ ηοί ίο βΛίτηοΉτΙβά^θ ίηβ Ιιβίρ άθπνβά ίΓΟπι
0. Ό. Υοη§β'β Ιβ,Γ^βΓ Εη^ϋβη-βι-ββίΓ Ιβχΐοοη, -νηίοη η&8 οββη νίάβΐγ ιιββθ £ογ πιοΓβ
ίηβ,η 8Ϊχί7 ί'βΛΓ8• ϋηβΙβΓ'β νβτγ £υ11 Ιϊβΐ ο£ Ρι-ορβΓ ηκπιβ» βοηά Ιιϊβ βυρρίβηίθηίβ

ίο Υοη§β ηβ,νβ οββη ίουηά ββι-νίοβαοΐβ.

Ιη ίηίβ οοοίε πι^ οηΐβί βηάββ,νοαΓ Ιιαβ σέβη ίο ϊηίβΓββί ίηβ βίυάβηί ϊη ίηβ
νοηάβΓίυΙ ήοηββ οί ίηβ βΓββ^ 1&η£υα§β, ίίβ ίάίοα» β,ηιΐ ίίβ νοοβ,οιιΐβτ^. Ι άο ηοί
£«1νοο8,ίβ ίηβ οοηβίΜΐΐ ηββ οί ίηβ ' Εη^ΐίβη-Οτββίί

' ίη οοπιροδίίϊοη β,ί βοΐιοοΐ ογ 8.1

ίηβ υηΐνβΓβΐίγ. 8οπιθ βχβΓοίβββ βηοαίά, Ι ίηίηΐτ, οβ άοηβ λνϊίηονιί Βΐιοη αβδίβίαηοβ.
Βυί Ι η»νβ ίουηά, ϊη ίηβ οοιίΓΒβ ο£ β. 1οη<* βχρβπβηοβ, ίηβ,ί ίηβ βηίΪΓβ β,οββηοβ ο£
ίηίβ ίΐϊά ο£ίβη ρΓοάυοββ & ηιββ,^Γθηβββ ο£ 1αη§ιΐ8£θ -ννΗϊοη ίβ πιοβί άΪ8βουπι§ϊη§ ίο

ίηβ ντϊίβΓ. Ιί Ϊ8 & οηβΓΛβίβΓΪΒίΐο ο£ ίηβ ^οαη^ βίυάβηί νηο η&8 β,η^ £ββΙίη£ £ογ
δί^ΐβ ίο Γβνβΐ ίη βηβ ^οκΐβ. Εχοβββ ίη ίηίβ ραΓίίουΙαΓ ββ,η βαβίΐ^ οβ οιΐΓβά Ιβ,ίβΓ

1
>
7 λ ^ικϋοίοιιβ ίβ&οηβι•. Ι β,ιη Γβοα11ίη£ ίηβ Ηίίρργ βχρβηβηοβ ο£ & ηοί ιιη§Γ8,ίθ£ιι1

ριιρίΐ ο£ ϋΓ Μοηίβ£η ΒηίΙβΓ.

Μ^ νωτη ίηαηΐιβ βτβ άιιβ ίο Μγ Αγϊητιγ ΒΙ&οΙς, δοηοΐβτ ο£ δίάηβ^ διιβββχ

0ο11β£β, νηο Ηίΐβ Γββχΐ 8,11 ίηβ ρΓθθ£-βηββί8 β,ηά ηιαάβ πιβ,η^ νβ,ΐηβ,οΐβ 3υ£§β8ίίοη8.

Ι βηβΐΐ β,Ι^β^β Ιοβ §1»ά ίο Γβοβίνβ β,βάίίίοηβ ιιηά οοιτβοίίοηβ £γοπι ίηο.8β \νηο
1136 ίηΪ8 1)Οθΐ£.

Ο. Μ. Ε.

0ΑΜΒΚΠΚ3Ε,

&ΪΙΜΟΤ& 1912.

ΓΡΒ24Ι9Ι788^7Β^
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ΙΝΤΒΟϋϋΟΤΙΟΝ

Ι. ΡΚ08Ε ΑΝβ νΕΚ8Ε νΟΟΑΒϋΕΑΒ,Υ

Τηε ίηνββίί£ίΐΙίοη οί ίηβ άί&ΐβοί ο£ Ττ&Ββά^ Λη^ °* Άίΐϊο' ρυΓβ »ηό! πηάβηΐβά1
βηοπίά 1)β ίηίβΓβ8ίίη£ ίο ουτ οβίίβΓ βοηοΙβ,Γβ. Εογ ίΗβπι βοηιβ ββοίίοηβ ϊη ίηΪ8 ΙηίΓΟ-
«Ιηοίίοη η&νβ 1>ββη \νΓΐίίβη. Οηθ &ίηι οί ίηίβ Ιβχΐοοη ίβ ίο Ιβ8«η οίηβΓ βίιιάβηίβ Ιο
άί;>1ϊη§υϊδ1ι Γου^ΗΙν Ιϊβίνββη ίηβ Ηηά οί Οτββίϊ νοπίβ βυίίαοΐθ ίοΓ Ργοβθ β,ηά ίηοββ
βυίίβ,οΐβ ίοΓ Ιβ.πιΙ>ϊο νβΓ3β. Ιη ίηβ Ιιβχίοοη, 8,8 β, πιΐβ, ίηβ ίοπηθΓ η&νβ ίηβ ΙβίίβΓ Ρ
αρρβηάβά ίο Ιηβπι ; ίηβ Ιβ,ίίβΓ λγθ (Ιβηοίβά 07 ίηβ ΙβίίβΓ V. Τηβ β,οββηοβ οί ίηβββ
ΙβίίβΓΒ βί^ηίηββ ίηβ,ί ίηβ \νοΓά Ϊ8 βυίίηυΐο ΙιοίΗ ίοΓ Ργοβθ β,ηεΐ νβΓ8θ, —βχοβρί Ιηβ,ί

πιβ,η^ είηΐίίη^ ^οκΐβ β,ηά ρηΓΟβββ β,γθ ΓβίθΓΓβά ίο ΙηβΪΓ β,αίηοΓβ. Ργοβο ίηβ πια]0Γϋ7
οί βίυάβηίβ τνβ οαηηοί βχρβοί αην §τββ.ί ρΓβοίβίοη ΐη Γββρβοί οί νοο&1)ϋΐ£ΐΓ7.
ΑοοοΓάίη^Ιν, Μγ δίό^νρΐοΒ: Λη<ϊ Μγ Μοποβ ίη ίηβΪΓ Όγθθκ: νβΓββ 0οπιρθ3Ϊίΐοη ',
Μγ δίά^ίοί ΐη ηίβ ' ΟΓββΙί Ργοβθ ', αη6 Μγ ,1 αοίεβοη ϊη ηίβ

' Ι&πΛίο» '—νηίθΓβ ίο
νηοπι Ι ονβ ηοί α. ΐβπ ναΐααοΐβ ηίηίβ—ηβ,νβ Μτίββίν Γθίπιίηβά ίΓοπι βχοβδδίνβ
βίηοίηβββ ίη ίηίβ ηιαΙίβΓ.
ΤηβΓβ 8θθηΐ3 ίο οθ ηο Γβαβοη ΛνΗγ βοιηο Ερίο νοκίβ ηοί ίουηά ίη ΤΓβ,^βάγ•

βηοηΐά 1)6 ίοΛΜάβη ίη Ιαπιοίο νβΓββ, ββρβοίαΐΐν β,β ίηβ ιιηιονιηί οί Ηοπιθγϊο οοίοιιηη^
ίο \>β ίουηά ίη βοπιθ ΟΓββκ: ίΓα£βό!ίβ8 ίβ νβΓγ οοηβίάθΓβ,οΙθ. ΛνΌπΙβ β,ηά ρηηιβββ,
δΐιοη »8 ίηβ ίο11ονίη§, βββοα αάιηίββίοΐθ :—πυκνοί φάλαγγΐς, μίσος ονρανός, άσκηθής,
άτάσθαλος, χρνσόρραπις. ΗοτνβνβΓ, πιοβί Ερίο νοπίβ β,Γβ ίοο άαοίγΐίο ίο βηά α ρΐαοβ
ίη Ιαπιοίο νβΓββ. 8οιηβ νοκίβ β,ηό! ρηΓβ,βθβ οί ίηίβ Ιίίηά ηβ,νβ οββη ίηββΓίβά ίη ίηβ
Γβχίοοη ίοΓ ίηβΪΓ ίηίΓΪηβίο 1)β8,ιιΙγ :—β.§. λ<ιριο'<ι?, πακζαίριοϊ, ροδοδακτυλοϊ, δακρνόΐν
γιΧάσασα.
8ιγιιϊ1ηγ]}τ, 8ομθ Ινι-ίο νοΓάδ βββΓη ηοί ηηβυίίβ,οΐβ ίοΓ Ιβ,πιοίο νβΓββ,—β.£.

άναζίμολποί1, β,ηά νψιδαίδαλ.τος*, ίΓοπι Β&οοΗ^Ιίάββ. Ενβη ίη ίηβ Ογ&Ιογβ 'ντβ ηονν
Εηά ίηβη οοπιβ αοΐΌββ ρηΓ&8β3 Γβαάγ ίο §ο βίΓβί^Ηί ίηίο Ιη,ιπΙιϊο Ηηββ,—β.^. νιανικον
φρόνημα ίίικί χρυσάτταστος κοσ/χο« ίη Ρβηιοβίηβηββ.

Π. ΝΟΤΕ ΟΝ ΤΗΕ βΒΕΕΚ ΟΡ ΗΕΕΟϋΟΤϋδ

ΗβΓοάοίυβ η&β 1>ββη οαΐΐβά Όμηρικώτατος, 'ωοί'ί Ηοαιβπο'. Τηίβ ίβ ββρβοίβ,Πν
ίπιβ οί ίηβ Ερίο οο1οιιπη£ οί ηίβ ■«γογβ: β,ηά ίίβ ίΓβςηβηί Γβοοίΐβοίίοηβ οί ΗοπαβΓίο
άίοίίοη. Τηβ βίαάβηί ηιιιβί \>γ ηο ηιβαηβ αίίβπιρί ίο ^πίβ ΟΓββΙι ρΓοββ ίη ίηβ βίνΐβ
οί ΗθΓοάοίυβ. Τηβ ίβΓπι ποικιλία, 'ν&ηθ§αίθά οηΕΓ&οίβΓ', Η&8 οββη αρρίίβά ίο ίηβ
Ιοηίο ΟγθθΙτ νηίοη ηβ νΓοίβ*. II ίβ α δίπιη&β ηιβοΐΐθγ οί ίοΓοαβ ίΓοω κβνοπιΐ
άίαΐβοίβ. Τηίβ οη&Γ&οίβΓΪ3ίίο ηβ,8 οββη βχα^βΓαίβά Ι07 ίίιβ βχίαηί ηΐ8.ηυ80ΓΪρί3,
1 ^αββη οί βοηβ'. • Ήϊ^Ιι »ηά πο1ιΐ7 τΓοηκΙι* '.
8 ϋΓ λΥθίτ θηινίΐι (ίη ηίβ Ιοηίο ΌίαΙαΙ § 92) ι-εβαηίβ ίί αβ α βρββίαΐ ν»πβ4ν οί Ιοηίο, ο&βεί

ΡγοοβοΙγ οη 'ϋΐβπιι-ν ΜϋβΒί&η'. δθβ αίβο Μγ 81ββπιαη'8 ΗΐτοάοΙνι, Βοοκ Ι, ρ. χχ.



ίΝτκοϋυστιοΝ

νηίοη 8.ΓΘ βνίάβηίΐγ υηίηιβί^ΟΓίΗ^ ίη ίηβ ηι&ίίβΓ ο£ £Γ3.πιπΐ£ΐίϊθ8,1 ίοπη&ϋοηβ. Αβ
ίο νοο&1)υ1»Γ7, ΗθΓοάοίνΐΒ ίΓθο,υβηΐΙ^ £υι•ηΪ8ηβ8 νοΓάβ υββίυΐ £ογ Ργοβο αηά νβΓβθ

οοωροβίίίοη.

III. ΤΗΕ ϋΙΑΙ,ΕΟΤ ΟΡ ΤΚΑΟΕϋΥ
* Τηβ β,ηοϊβηί ηοίίοη ο£ Οΐά, Μίάάΐβ, β,ηά Νβν Αίίίο αβ βιιοοβββΐνβ βία^βκ ο£ ίηβ

],ιη§υ&§β βροΐίθη αϊ Αίηβηβ ϊη ίηο ΟΙαββίο&Ι ρβήοά ίβ ηο Ιοη^βΓ ίβη&οΐβ. 1 1 ίβ

ρΓονβά ϊγοπι ίηβοΓΪρίίοηβ ίηβ,ί Νβνν Αίίίο, ίηου<*η δι-βί Ιαιονη ίο υβ £γοπι Αηβίο-
ρΐΗΐηββ, τ¥&8 ίηβ §θηιιίηβ οοΐΐοο,υίβ,ΐ βρββοη ο£ Αίίίοβ, £γοπι ίηβ βαι-ϋβδί ίϊιηοκ ο£
■τνΐιίοη ίηβΓβ ίβ »η^• ΓβοοΓά ; νηίΐβ Οΐά Αίίίο, &8 νβ £ηά ίί ϊη Ιΐΐθ άίβ.1ο§ιιβ ο£ ΟΓββΙι
ίτ&^βάγ, Ύ/&8 ηοί α 1ίνίη§; ογ οοΐίοιμιίαΐ, Οϋί οηΐ^ β> ΙίίβΜΐΓ^ άί&ΐβοί'.
Μυοη ηιίβοοηοβρίίοη ίβ οΐββχβά ιι\νιιν ϊ>

γ ίηίβ ρΐαίη βί&ίβπίθηί ο£ α ηί^ΐι
β,υΐηοπίγ1. Βυΐ ϋίΐϋοιιΙίϊβΒ βίίΐΐ Γβηιαίη ιιηβοΐνβά. Ιη βιιρροΓί ο£ ηίβ ίηββίβ ίΐιηί
ΊΗβ οαβίβ ο/ ΙΑβ Ιαηρηαρβ ο/ Τταρβώ/ %ί Λβ Αίίίο ο/ Ιΐιβ Ιϊτηβ νοΚβη Τταρβάφ βρταηρ
ίηΐο Ιι/β' (Ιβ. ΐη ίηβ ίίηιβ ο£ Τηββρίβ), ΚαίηβιίοΓά, ϊη β,η βίΒ,οοΓα,ίβ ίηνθβίί^αίίοη',
8βί8 οιιί & 1;ΐΓ£β ηηπΛβι• ο£ νοιχΐ» οοηηηοιι ίο Ιοηίο (αβ βχβπιρίΐπβά ίη ΞθΓοάοίηβ
»ηά ΗϊρροοΓ8.1β83) αηά ίηβ άία1ο§υβ ο£ ΤΓα^βά^, 1>ηί αηκ:ηονη ίο Οοηΐθά^ αηά ίο

£υ11γ-άθνθ1ορθά Αίίίο ρΐΌββ. (Ι) ΤΗθ Τγλ^ϊο ροβίβ υββά πιαη^ /οπηβ ο£ νοΓάβ
ΠΟΠ118.1 ϊη Ιοηίο, Βίτί ηοί £οαηά ίη 8ίποί Αίίίο, 6.£[. άίίδω, άίίριο, άίσσω, -γοννατος, ζάτ),
ξννός (= κοινός), ζα- £ογ δια- ίη νοπίβ Ιίΐεβ ζάχρυσος. Ιη Αίίίο Ικΐΐνος νταβ ίηβ οηΐ^
£οπη ; ίηβ Τπι§6(ϋαηΒ, Ιϊΐίβ ΗθΓοάοίυβ, ηβθ κ«νοϊ ογ ΐκιίνος αί ρΙβαδίΐΓβ. ΤηβΓβ ίβ

3, ΓϋΙε-ρΓονίη^ βχοβρίίοη ίη Αγ. Ραχ 46, ■«ΊΐθΓβ κίΐνος ίβ ραί ίηίο ίηβ ηιοιιίη ο£
Ιωνικός τΐ5 ■π-αρακαθήμ.ινο'ΐ, «Ίιο ίβ αίβο ηιαάβ ίο 88,^ δοκί'ω. Τΐιβ £θΓηιβ ςιιοίοά αΐιονβ
&Γβ ίγρΐοαΐ οί β, ΙαΓ^β οίαβδ. (II) Νβχί Ϊ8 §ίνβη αη ϋΙαϋίΓαίίνβ νοο&οαΙβ,Γ^ ββίβοίβά
Γτοηι άϊίΤβΓθηί ραΓίβ ο£ ΚϋίηβΓ£οπ1'β οΗβ,ρίβΓ οη 'Τηβ Ογο^ΙΗ ο£ ίηβ Αίίίο ϋίβ,ίθοί',
ίΗβ ηΓβί \νοιχ! ο£ β3βΗ ρβΪΓ Ιιβίη^ ϊγε§ϊο &ηά Ιοηίο. Ενβη ί£ οηοΓβ.1 οάθβ »ηά οίηβΓ

1^1108.1 ρ&ββ&^ββ
8,γθ 1β£ί ιιηΓβ^ίΐΓάβά—αηά ίη ίηί« βηα,υΪΓγ ΚιιίΗβΓ£θΓά Ηαβ ββί ίΗοιιι

β,Ιίο^βίΙΐθΓ ββίάο— ίηβΓθ Γβηΐίΐίη ίη ίηβ Ι&ηιΗο ραδ8&£68 αίοηβ α νβι^ Ιεγ^ο ιιαηιΐκτ
ο£ \νοΓάβ νηίοη β,γθ £οαηά βΙββνηβΓθ οηΐ^ ίη Ιοηίο.

8ϋΒ8ΤΑΝΤΐνΕ8

ι•αρίβ αηά Ιοηίο Λ (Ι ίο Τταρϋ: αηά Ιοηίο ΑΙΙΪΟ

άγγοί νδρία κν&ος δό£α

δίΐρή ΟΓ Άίρη τράχηλος μόρος θάνατος

δράμημα δρόμοι ναυτίλος νανβάτης

ΐριίπια λίίφαια. όλβος ίν&αιμοΐ'ία

ίΰψρόνη ννζ πάλος κλήρος

ζωστήρ ζώνη τίρμα Τίλΐντή
ιππότης ΙπτΓίνς φορβή τροφή

κασί-γιτητος άδίλιρόί χιφωναέία τίχνη

1 Μοητο, Οάυιιευ, ζϋϊ-χχϊν, ρ. 483. * Ναν ΡΑτ^πίοΛ»*, ρρ. 1-31.

3 Τΐιβ οβίβΟΓαΙεά ρΐι^βίοίαη, 1)ογπ ίη {Ιιβ ϊβίαηά οί Οοβ αοοα( 460 Β.α, αηά β&ί<1 (ο η&νβ Ιίνβά Ιο
Ιΐιβ &86 °ί ΙΟΊ• Μοβί οί Ιηβ ηαιηβΓουβ «όγ1ι8 ββοπόβά Ιο Ιιϊηι λνει-ο ρΓοίαοΙ^ -η'ΐίιΐοη ον ηϊβ
ρνιρίΐΒ ογ [ο11ο\νϋΓ6. 8ίχ ϊ'χΐιιυΐ ίΓβαΙίβββ &Γβ Ιηοαςηί (ο 1)6 Ιηβ «-οΛ οί ΗίρροβΓ&(68.



ίΝτκοουστιοΝ XI

ΑΜΕ0ΤΐνΕ8

Τταρνο αηά Ιοηνο ΑίΙϊο Τταρνο αηά Ιοηνο ΑΐΙχο

αελπτος άπροσοοΊαιτος
οεατας

θεηλατος

ιθαγενής

λάβρος

θείος
αίνο; αυτόχθων
όλκιμος ισχυρός σφοδρός
άμωμος άμεμτττος νεοχμός νέος

ά—άτιμος

άτρεκής

άτιμος

ακριβής

ομαιμος

πρόνους

χέρσος

συγγενής
προμηθής

βιώσιμος βιωτός ξηρ°*

νκΕΒ8

Τταςνο αηά Ιοηνο Αΐίίο Τταρίο αηά Ιοηίο ΑίΙϊο

ανωγα κελεύω θρωσκω ττηοαω

εκπαγλεομαι θαυμάζω μ-ηνίω θυμόομαι
έλινύω ησυχάζω ■πάλλω σείω

ίμπρέπω φανερός εΐμι ττελάζω προσέρχομαι
ίρδω ποιίω στρατηλατεω στρατεύομαι

ϊρττω έρχομαι στυγεω μισίω
θεσττίζω μαντεύομαι φατίζω λέγω

ΑϋνΕΗΒ8

Τταφο αηά Ιοηνο ΑίΙϊο Τναχ/ίο αηά Ιοηνο ΑΐΙίΰ

αγχοί
&υσττετως

εγγύς _
χαλεπως

κάρτα σφόδρα
πάνυπάγχυ ^

ενερθε κάτω σαφτηνως σαφώς

ΤΗβ 1>β8ΐ 0ΓΪΙΪ0Ϊ8Π1 Οί ΚυίηβΓίοκΙ'β ίΗβΟΓγ ίηβ,ί ΊΗθ 1)9818 Οί ίΗβ 1ί111β11(1£θ οί
ΤΓβ^βά^• ίβ ίηβ Αίίϊο ο£ ίηβ ίίπιβ νηβη Τι•8,£βάγ βρΓβ,η^ ίηίο Ηίβ

'
18 οοηίαίηβά ϊη

Μγ δοηυΐηοί'β ραρβΓ οη Άίίίο ', ' Ιοηϊο', αηά ' Τι•α§ϊο ',1 νηϊοη ναβ ηΐ£Η1γ βροίεβη ο£
1)^ Μοητο. 'Τηίβ', ^γϊΙθβ Μγ δοηυΐηοί, 'ίβ οηβ οί ίηοββ Ιαοϊά ^βηβΓαϋβαίϊοηδ
νηϊοη, Ιηου«η βιτοηβοιι», οΙβ&Γ ίηβ αΐι• αηά βηαοΐβ βαοβθα,ιιβηΐ βηςαΪΓβΓβ ίο βββ ίΐιβ
ί»οΪ8 πιογθ ρ1αϊη]γ. Ιί ίοπηυΐαίβά νίίη £Γβαί ρι-βοίβίοη οί ίηου^ηί \ν!ιιι( Ηαά
ρΓθνϊοαβΙ^ 1>ββη να^υβί^ ϊηίβηάβά ογ ίπαρΗθά \>ν ίηβ ίαηιίϋαΓ άθδοπρίίοη οί ίηβ
Ογθθκ: οί ΐΗο ΊΥα£βάίαη3 αηά οί Τη\ιογ(Ηάβ8 αβ "01(1 ΑίΙϊο "

. Ιί ίΐιαί άββοηρίίοη ϊδ

ιϊςηί αί αΐΐ, ϊ
ί ο.ιιι οηΐ^ 1)6 80 οη ίηθ £ΐ•οιιηά 8ΐΐ££β3ίθά \>γ ΚαίηβΓίοΓά, \ν1ιο ίάβηίϊίϊβά" ΤΓβ,βΐο " αβ λ βΠΓνϊναΙ οί ίηθ άίαΐβοί νηϊοη ϊη ίηθ ρι•βοβάίη£ οβηίιιι•γ, β,ηά ίηβΓβίοΓβ

ΐη ίηβ ίίπιβ οί ΤΗββρϊβ, ηαά οββη ίηβ νβπιαοηίαι• οί Αίηβη8....Μ7 ονη νίβν τνβ,β
αηά ίβ ίηαί ίβν ογ ηοηβ οί ίηβ νοκίβ οΐίβά 1)^ ΚιιίηβΓίοΓά αβ οοπαιηοη ίο

"
Ττα^ϊο

"

αηά " Ιοηίο ", αηά ίοΓβΐ^η ίο Αηβίορηαηββ αηά οΓάίπαΓ^ κροΐίβη Αίίϊο οί ίηβ 5ίη
ΟβηίιΐΓ^, αΓβ ίο οβ βχρίαϊηβά αβ

"Ατοηαϊο Αίίΐο ". Τηβββ νοκίβ αΓβ ίαΓ μογθ βίπιρ1γ•

1 'ΑΙΗο', Ίοηκ', αηά'Τταρκ', ογ Ι. Μ. 8ο1ιο11ιοί (ΟαιηΜββ• ί Ρ»1)1) βηά Τ^ΙβΓ, 1900). Ηβ
βχρΓββββυ Ιιϊβ ΐηάβΐιΐβάηββι (ο Ότ νίοίι Βιηγύι'β Ιτβαϋββ.
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XII ΙΝΤΚΟΟϋΟΤΙΟΝ

βχρίαΐηβά1 07 ίΗβ Η^ροΐΐιβϋίβ ίΗ&ί ίΗβ Ηβ,δϊβ οί ίΗβ 1αη&υα£θ ο£ Ττ&%εάν τβθ ίΗβ
άΐοίϊοη οί ΑγοΗΠοοΠηβ 8ηά 8ϊπιοηΐάβ8θί Απιογ§08...."Τγ8.{5Ϊο" ϊβποΙ α πιβΓβ "βίβναίβά
ηιοάϊποαίΐοη οί οΓάίηαΓγ Αίίΐο ". ΤΗβ Ηαβΐδ οί ϋβ νοο&ΒυΙ&Γ^, ΚυίΗβΓίοΓά ροΐηίβ
ουί, Ϊ8 άΐβίΐηοί ; ΐί ΐβ ΐϊιβ βαπιβ Λβ ίΗβ Η&δΐβ οί ίΗβ νοοβουΙβ,Γ^ οί ΗβΓοάοίαβ &ηά
ΗΐρροοΓαίββ. ΙΌγ ίΗβββ δΐηιίΙ&Γ »ηά οοηίβπιροΓ&ηβουδ ρΓοάποίβ ίΗβΓβ πηιβί (Ηβ
ΓΪ£Ηίΐ7 ίηίβΓβ) οθ 8. οοιηπιοη βηά Γβΐ&ίϊνβΐγ βηοΐβηί θοπγοθ. ^Τιαί ΐδ ίΗ&ί βοηΓοβ 1
Ηβ βββίιβ ΐί ϊη οΙάβΓ Αίηβηβ. Ι νβηίιΐΓβ ίο βββίί ΐί ίη ΡβΓοβ, »ηά ΐη ίΗβ ϋγοίαάββ,
ΐη Ερίΐϋδΐΐϋ β,ηά ΐη ΟοΙορΗοη, &ηά \νΗβΓβδοβνβΓ βίββ ϊη ίΗβ 7ίΗ ογ 6ίΗ οβηίιΐΓ7 ηβ,ίΐνβ

ϊοηΐαη ροβίβ, ογ 1θ£θ£ΓαρΗβΓβ, ιντοίβ θ1β£7 ογ ΐαπιΗΐοδ ογ ββΓίΐβδί ΙϊίβΓΛίγ ρΓΟδβ'1.
Μοπγο' Ηοΐάδ ίΗαί ΗοίΗ ίΗβββ νΐβ\νβ δββπι ίο οοηίαΐη λ ρΓοροΓίϊοη οί ίηιίΗ.

•ΤΗθ ίΓα§ΐο ροβίβ ', Ηβ 88,^8,
' άοιιΗίΙβββ τκτοίβ υηάβΓ ίΗβ ΙίΙβΓβ,Γγ ΐηηΊιβηοβ οί Ιοηϊο,

θβρθοϊ&ΙΙγ οί ίΗβ Ιοηϊο ροβίδ νηο Ηαά ΐηνβηίβά &ηά ρβιΐβοίβά ίΗβ ίαπιΒίο πιβίΓθ.
Αί ίηβ κίΐιηθ ίΐιηβ ίηβ7 ηιυβί Ηανβ αάορίβά βοηαβ αί Ιβακί οί ίηβ ρβουϋαΓ Αίίΐο
βουηάβ '.
Ιί Ϊ8 \νοι•(Η ΒίαΙϊιΐ','. «3 Μγ 8οΗυ1Ηοί άοβδ, ίΗαί ΐη Αββοη^ΐιιβ ίηβ ίιιηάαηιβηίαΐ

ϊοηΐαη βίβπαβηί ρΓβναϋβ. λνΗβη ^β §βί ίο Εατΐρΐάββ, ίηβ Ιοιιΐΐε οί ίηβ νοοαΗηΙα^
Ϊ8 ίΗβ Αίίΐο οί Ηΐβ άίΐγ'. Ηβηοβ ίΗβ ίηιροΓίαηοβ οί Εηήρΐάβδ ϊογ ΓηοάβΓη νβΓβΐββΓβ.
Ηΐδ νοοαΗιι1αΓ7, Ηβΐη§ 80 ηιιιοη πιογθ ηιοάβπι ίΗαη ίΗαί οί ΑββοΗ^Ιιιβ ογ 8ορΗοο1βδ,
ΐδ ίΓβφίβηίΙ^ ΗβΙΙβΓ αάαρίβά £ογ Γβηάβηηο; ΐηίο ΟΓββΙτ ίΗβ ΐάβαβ οί Εη§1ΐβΗ ροβίΓ^.
ΒνιίΗβΓίοΓά4 ροΐηίβ οαί ίΗαί Ευήρΐάββ ΐηίΓΟάυοβά ΓηοάθΓηΐβιηδ, β.§. ίΗβ πιογθ

ίΓβααβηί η8θ οί βούλομαι ϊογ ίθίλω αηά δ« ίθΓ χρή. Αί ίΗβ δαπιβ ίΐπΐθ Ηβ ίηβά ίο
Ηΐάβ ΐΗβδθ ΐηηοναίΐοηβ Η7 απϊΗαΐδπΐδ, 85 ίμίθιν αηά σίθιν, αηά τοτί ίθΓ προς.
Ύίαΐί Γβ§8Γά ίο ίΗβ οοωπιοη ορΐηΐοη ίη»ί οβΓί&ΐη Ιΐη&υΐδίΐο ίοΓηΐδ ίουηά ΐη ίΗβ

οΐιοπίδββ οί ίΗβ Αίίΐο ίΓ8§θάΐβ8 8Γβ ΐη ίΗβ Ροπο (Ιΐαΐβοί αηά ίΗ&ί ίο ΐί Ιΐΐεθνΐδθ
οβ1οη§ οβΓίίΐΐη ίοΓηΐδ «8βά αίβο ΐη ίΗβ άΪ3,1ο§ιΐθ ΐη νΗΐοΗ 5 αρρβαΓβ ΐηβίβαά οί η, β.£.
ϊκατι, δαρον, Άθάνα, λοχαγοί, κννογόϊ, όπαδόϊ, ΡΓθίβ880Γ Κΐά^βνΛ^8 Ηοΐάδ ίΗ&ί οβιΐβ,ΐη

οίΗβΓ ίοΓΠΐδ ίουηά ΐη Αίίΐο ΐΓ&^β^ &ηά βιιρροββά ίο Η&νβ Ηββη ΗοΓΓοννβά ίΓοπι ίΗβ
Ιοηϊο άΐ&ΐβοί &ΓΘ Γβα1ΐ7 §οοά οΐά Αίίΐο. Ηβ λΙβο ροΐηίβ οηί ίη&ί, αβ ηο οίηβΓ
οΗ»Γ8θίβπ8ίϊο οί ίΗβ ϋοηο σ!ΐ&1θθί βχοβρί ο ϊδ ίουηά βΐίηβΓ ΐη ίΗβ οΗοηιββδ ογ ίΗβ
<Κ:ιΙο«υβ8 οί ΤΓ8§βά7, ίηβββ ίοΓπιβ 8Γβ ϊη ηο νΐββ ϋοήο, Ηηί ηιβΓθΐ7 οΐά Αίίΐο ίοηηβ
■»ΗΐοΗ η8ί»ΐΓ8ΐΐ7 δϋΓνΐνβά ΐη β&οΓβά η7πιη8 &ηά αηοΐβηί Ηαΐΐαάβ, βνβΓ ίΗβ 1&9ί τβίυ^β
οί 8γοΗ&ϊο νοΓάβ 8ηά ίοΓηίδ. ΜοΓβονβΓ, Ηβ βηάβ ΐί άΐηΐουΐί ίο ΗβΗβνβ ίΗ»ί ίΗβ
ΑίΚβηΐαηβ δΗονιΙά η»νβ ΗοΓΓονβά ίΗβ άϊοίϊοη οί ίΗβΪΓ βαοΓβά βοηςβ ίΓοπι ίΗβ Ηαίβά
ΒοΓΪαηβ, νΗοπι ίΗβ7 νουΐά ηοί ρβπηΐί βνβη ίο βηίβΓ ίΗβΪΓ δ&ηοίιιαπββ.

1 Μγ 8οηα1ΗοΓ8 οήΐϊοίβιη Ιβ Ιί&ββά ρ&Η\γ οη Λβ ^τοαηά Οχ&Ι Οία ΑΙΙϊο ϊβ ηοί α Γογγτι οί βρβ?<:η
Γγοιτι ννΐιίοΐι Νεντ ΑΙιίε οαη Ιιανβ αίτβοΐϊ; αββοβηάβά. Ρογ εχαιηρίβ, Νβη- ΑΜίο πράττω ο»ηηοΙ ηανβ
ϋβεη Γβ&οηβά ον α ρΐιοηείίο οΐιαηββ (γόοι Οΐά ΑΗϊα τράσσω, οτ Νβν ΑΙΙίο άν 'ΪΓ £γοπι Οΐά Αιϋο ην.
» Ι.Ο., ρ. 483.
* ΊΓ (ηβ ηΐΒΪη βίΓβ&πι οί ΤΓ&ςίο αίοΐίοη \ί»β οί Ιοηΐ&η οπ^ΐη, οη Ιηβ ο(αβτ η&ηά ΑΙΙίο, οοη-

(επιροπυ-ν αηά ίΓϋάίΙίυη&Ι, ντ&Β (Ηβ οΐιίβί αΏαβηΙ: «Ηίβη &ί οηοβ εηιίοηβά αηά ςααΙίηβΑ ίΐ
'
(8ί•1ια11ιοΓ,

2.ί., ρ. 8).
4 Ναν ΡΗιτ/ηίΰΙιιιι, ρ. 33.
4 0)-ί(/ίη ο/ Τταρίά)/, ρρ. 3, 4. Οί. ΕατΙι/ Αρα ο/ ΟτίΜΙ, τοί. ί, ρρ. 668, Ηα,ς.



ίΝΤΒΟουστιοΝ χυι

IV. ΤΗΕ ΙΜΡΟΚΤΑΝΟΕ ΟΡ ΑΚΙ8ΤΟΡΗΑΝΕ8 ΡΟΚ βΚΕΕΚ
Ι,ΕΧΙΟΟΟΒΑΡΗΥ

Ιη (ϋβοιιβδίης ίηβ • Ιιβ88οη8 οί Οοπιβάν ',* ΚαίηβΓΪΟΓά Γβηιβ,Λβ ίηβί ηο οίίίζβη ο£
Αίηβηδ Ϊ8 ΓερΓβδβηίοά οη ίηβ Βίβ§β »8 8,ΐ>ιΐ8ίη£ Ηΐ8 ηιοίηβΓ ίοη^αβ ΐη ΐΗθ ^&7 *^18,''

ϋθ£θβιτ7 ογ Βη,πιθ ^α^^1^1^ αουβββ ίηβ Κίη^'β Εη^ΐίβη ; &ηά ίηαί βνβη ίηβ Βίανβδ ο£
Αίηβηΐαη ηοαββηοΐάβ Βρβ&ΐέ βχοβΗβηί Αίίίο2. ΜοΓβονβΓ, Αίίίο ν8β οηβ οαί οί πιλπ^
(ϋαΐβοΐδ οί α οοηαπιοη 1»η§υ8.£β \νηΐοΗ ηαά &η α,τβΆ βο Ιίπιίίβά ίηβ,ί βνβΓ7 οηβ οί ΐί8
ίηη&οΐίαηίβ ναβ οοηβίβ,ηί^ οοπιΐη§ ίηίο βοπιβ 80Γί οί οοηίαοί νίίη βνβΓ7 οίηβπ
Ηθηοβ &η Αίηβηΐαη οοηιΐο ροβί η&ά ηο ηββά ίο άβνΐαίβ ί'ΓΟίη ΙΐίβΓ&ιγ Αίίίο ίη
ΓβρΓθδβηίίη^ ίηβ βρββοη οί ηίβ οουηίΓρηβη. Τ/ιϊβ νήΙΙ αρρίφ οηΐφ ίο ύιβ ίαηώίο αηά
ίΓοβΛαώ ρατί» ο/ Οοτηβάι/.
Ηον ίηβη 8.γθ τ^θ ίο αοοοιιηί ίοΓ ίηβ αρρβαΓαηοβ οί ηη-Αίίίο ννοΓάβ αηά ρηΓ&ββδ

ϊη Αηδίορηαηββ ϊ ΚυίηβΓίοΓά αηβ-ννβΓΒ ίηβ αΛίββίΐοη ίηυδ :— ' Απβίορη&ηββ ββΐάοπι
Ιβί βΐϊρ αη ορροΓίυηϊίγ οί π<ϋοα1ίιι§ Έυπρίάββ; αηά ΟΓαίίηηβ ίηνβηίβά ίηβ νβΛ
Εύρι•7τώαριστοφανί£ω ίο βχρΓβββ ιιηοοπιρΐΌΐιιίκί]ΐ§ Ιϋηιροοη. Τηβ πίθίηοά θΐηρίο^θά
■«•3.3 ρβ,Γοά^ ; αηά βίίηβΓ ΐη ραΓοά^ ογ οαηοαίπτβ ίηβ Τγ8.§ϊο άίαΐβοί ΐ

β

Γβρβαίβά^
ΓβρΓβββηίβά ίο ίηβ βίηάβηί οί Οοηιβθ^ βΐάβ \>γ βΐάθ -νν-ίίη ίηβ ΟΓάίηαΓγ Αίίίο πιοάβ οί
βχρΓβ58ΐοη '. Αηά α^αίη— • Τηβ άΐοίίοη οί Ττβ,§βάγ Ϊ8 ρακιάίβά ϊη ίννο ^β,^β. ΕίίηβΓ
Ιίηεβ λγθ ςηοίβά •ντϊίηοαί αΙίβΓαίίοη ίΓοω ίηβ Τγβ,^ϊο ροβίβ, ογ ίηβ άΐαΐβοί οί ΤτΆ£βάγ

Ϊ8 ραί ϊηίο ίηβ ιηοιιίη οί α ^πίβΓ οί Τκι^βά^•, ογ α §οά, ογ α ηβΓΟ. Οοοαβίοηαΐ^
»Ι80 ΘΧρΓβ88Ϊ0η8 »ΓΘ 118βά 8ΪΠΐρΐ7 ίΟ ΟαΓΪΟαίΐΙΓΘ ίΐιβ §Γ3,ηάϊθ8β βΐ^ΐβ οί ίηβ οΙάβΓ ΓΪΥ&1
οί Οοπαβίΐ 7 οη ίηβ Αίίίο βία&β '.

Ηβηοβ ΚυίηβΓΪΟΓά οοηοΐαάββ ίηαί ίηβ ϋββί πιβίηοά οί οοηβίάβηη^ ίηβ άίβίίηοίίοηβ
οί άίαΐββί ρΓβδβηίβά 1>7 ραΓοά^ ογ πιοοΐ£-ίΓ8.§β(ΐ7, ΐη ΐΗβ ίατηοίβ αηά ΙτοοΗαν: ρατίβ

ο
/

Οοτηβάτ/3, Ϊ8 ίο ίΓΛΟβ ίηβ νιββ οί άοηοίίαΐ \νοΓ(ΐ8 ογ βχρΓβββίοηβ ; αηά ηβ ϋβΐίβνββ
ίη&ί ΐη «II οαβθβ ίί \νί11 αρρβαΓ ίΗβ,ί πιοάββ οί βχρΓβδβϊοη ϊηαάαιϊββίοΐθ ΐη Αίίΐβ Ργοβθ
νβΓθ βα^ιΐίΐΐ^ ίηαάιηϊδβίοΐθ ίη Οοπιβά7, βχοβρί νίβη ίηβ7 •ννθΓθ βπιρ1θ7βά ϊγοπι τηαΐίοβ
ρτβρβηίβ βηά ίο §ίνβ οοΙουΓ ίο ίΗβ νοΛ4.
Το ί»^β οηβ οί ΚιιίΗβΓίοΓά'β βίηιρΙβΒί βχαηιρίβί',—Αίίίο νΓίίβΓΒ ηββά άπίθανον,

αποθάνω, άποθάνοιμι, άποθανιϊν, αποθανών, ηβνβτ Ιθανον, θάνω, βίο., κατίθανον, κατθανων,
βίο. ΑηΒίορηΒηββ Ηβ.8 θανών (Λο/ι. 893), ιθανον (ΤΗββτη. 865), κατθανϋν (Καηαβ
1477). Βιιί, αβ ΚυίΗβΓίοΓά 8ΐιο\νκ, ΐη ίήβββ ίΗΐ'ββ ραββα^βδ ίηβ Οοηιΐο ροβί \ν;ικ

1 Νκυ> ΡΙιπ/ηϊοΗυί, ρρ. 32, βςις.

* Ιί Ϊ8 ίηΐ6Γθ8ΐϊη£ ίο ηοΐβ ιΗβί ίΐιβ ' Οΐά ΟϋραΓοΗ ', πΐιο «τοίβ &1>οηί ΑΙΙιβηβ, ΙθΙΙβ ηβ 11ι»ί βίατββ
»βτβ ΒΟ ίτβΠ ίΓββίβά ΙΙιοΓβ ϋιβί Ιΐιβ^ ηεΚανβ(1 Ιϊΐεβ ίΓβθ πιεη. ΤΚίβ πιαβί; γθΙθγ Ιο Ιΐιβ οΐκίται, ίΐιβ
'Μ1ον?-«ΌΓΐ<6Γ3 ', ηοΐ (ο ϋΐθ Ίίνϊη£ ίηβίΓηΓηβηΙβ' οί ΑτϊβΙοΙΙβ'β άβ&η'ήίοη, ί.β. Ιΐιε άνδράιτοδα,
ε•3ρβοί&1ΐ7 Λθ3β ϊη ίΐιβ βϋνβΓ ιηϊηεδ α( ΐΛϋΓοίοη «Ηο νοι1;ο<1 πηάβτ ιυοβΐ ΙιογπΜο οοηάίίιίοηβ.
8ββ (ντο πιοΒΐ ίηΙβΓββΙίηβ οΗιιρ(βΓ3 (ζν αηά χνϊ) ίη Μγ ΖίιηιαεΓη'β Οτεβίί ΰστηιηοηχοιαΙίΚ.

* ΤηβΓβ ατβ ίηδίϋποββ οΓ ρ»Γ0(1γ ϊη Ιηβ Οηοπο ρ&Γ(β οί ΑηΒίορηαηββ ; αηά 1!ιογθ ατβ αίβο
ρ&Γθάίβ8 οί (ηβ Ερίο βΐ^ΐο. ΒηΙ Ιηεββ ηεβά ηοΐ (Γοηοΐβ ηβ ηβτβ.

* λ'ι•>ο ΡΗτι/τάοΗιιβ, ρ. 38. Οί. ρ. 33

' Ιη ίαοί νήίηουΐ Οοαιεάγ ίί \νου1ι! 1>β ίπιρπιοϋο&Μβ (ο
άβείάβ «ίΐη αεοιίΓαε^ πι&η^ α,αββϋοηβ βϋεοίίηβ Ιηε ριιΐ'ίι>• οί ΑΙΙίο '.

« Ιχ., ρρ. 38, 39.
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ραπκΐγϊηβ Ευπρΐάββ. ΝοΙβ βδρβοίβ,ΙΙγ Λβ ΠΓβί ρα888£θ, νηϊοη Ϊ8 α 1)γιι1λ1 ρβ,πχΐγ
οη ΑΪόββΙίβ 367. Τηαβ ίηβ ηιΐββ οί Αίίΐο βτβ νΐικΚοβ,ί,βά. δοπιβϋπιββ Αηβίορηβιΐθβ
ρΓβββΓνββ Ιοηϊο »η<1 Τπίβϊο -ντοτάΒ ϊη ρΐΌνβΓοβ, β.£. ό πόλεμος ερπέτω (Εα. 673) : οί.

ερ&ω ( νββρ. 1431), &η(1 όλκιμοι (ΡΙυ,Ι. 1003). Ργο£θ880γ Κηγβ Κοοβι-ΐβ1
άΓβ,-ντΒ βΛίβη-

ίϊοη ίο α οπηουβ ρηβηοπιβηοη. ΑίίβΓ βοπιβ Αήβίορηβ,ιπο οποτλοΙογ Ιιβ,δ υββά β,η
υη-Αίίϊο νοπΐ, βοπιβίϊηΐθβ β,ηοίηβι•, νϋηίη 4ηβ ηβχ4 ίβν Ιίηββ, νϊΐΐ αβθ ίηβ Αίίϊο
βφΐίνβ,ίβηί ίθΓ ΪΙ

,
θ.^. όϊς...πρόβατον (Ραχ 929—937).

Ιη » ίαπιουβ ρωβΒ,ββ οί ΑήδΙορη&ηβΒ8, Ρβΐίηβ1»βηΐ8, ίηβ νίΐν Αίηβηϊβ,η, βρβ&ΐίβ
βχοβίίβηί Αίίϊο (ΙβπιρβΓββ τνϊίη βοπιβ ιηοΛ-ίΓΛ^βάν) ; Ιηιί Ιπβ ίΤαβ πιββββη^βΓ οί
ίΐιβ ζθά& βπιρίογβ » ίίβΐι ΐΓβ,^ϊο ογ Γβ,ΐΗβΓ

'Οίγιηρίβ,η

'

νοοβ,οιιΙβ,Γ^. Τηβ Ινο 8ϊν1β8
8,γθ νβΐΐ οοηίΓββίβά ϊη ρβχί οί ίηβ άϊα1θ£ΐΐθ ρνβη σβίον, β,ηο! ίοΐΐονβά ϊιγ Β. Η.
Κβηηβάγ'β ΐΓβ,ηβΙιιϋοη :—

ΙΡ. εγώ; προς ανθρώπους πετομαι παρά τον πατρός
φράσονσα θνειν τοις Όλνμπίοις θεοΐς

μηλοσφαγεΐν τε βονθντοις επ εσχάραις
κνισάν τ άγυια'ϊ. ΠΕ. τί σίι λέγεις; 7τοίοΐϊ θεοΐς;

ΙΡ. ιτοίοισιν; ημΐν τοις εν ονρανω θεοΐς.
ΠΕ. 0€θϊ γαρ νμεΐς ; ΙΡ. τίϊ γαρ εστ' άλλος θεός;
Π Ε. όρνιθα άνθρώποισι νυν εϊσιν θεοί,

οίς θυτίον αντουϊ, άλλα μα Δι" ον το Διί.
ΙΡ. ώ μωρέ μωμε, μη θέων κίνει φρενας

Βείσας όπως μη σον γένος πανώλεθρον
Δίο; μακίλλί] πάν ανάστρεψα Δίκη,

λιγννς 8ε σώμα και δόμων περιπτνχας
καταιθαλωσα. σον Αικνμνίαις βολαΐς.

ΠΕ. άκουσον αντη• πάνε των παφλασμάτων
εχ ατρεμα. φερ ίδω, πότερα Λνδοι> η Φρνγα
ταντϊ λ^ουσα μορμολΰττεσθαι δοκεΐς;

αρ' οισθ" ότι Ζενς εϊ με λνπήσει πέρα,
μελαθρα μεν αντοΰ και Βόμονς Άμφίονος
καταιϋαλωιτω πνρφοροισιν άετόις;...

ΙΡ. οιαρραγείης, ω μίλ , αντοΐς ρήμασιν.
ΠΕ. ούκ αποσοβήσεις; ον ταχέως; ενραξ πατάξ.
ΙΡ. ν μην σε πανσει της νβρεως ονμος πατήρ.
ΠΕ. οίμ,οι ταλαϊ. ουκουν έτερωσε πεταμένη

καταιθαΧώσεις των νεωτέρων τινά;

1 ΟΙοΜΐοαΙ Κ(νίευ), νοί. ζχίϊ, ρ. 192 (ΝοΙϊοβ οί Ηορβ'β ίατψιια^ί ο
/

ΡατοΛχ)).

9 Ανε» 1230-1261. ΕαΛβΓίοηΙ οοχαρατεβ Λε (η'ηιειιάοαβ Ικη^ιια^β οί Ηβπηββ (Ραχ 381):
αλλ", ώ με~Κ, ίττΐ) τον Διό$ άμαΧ&υτθ-ήσομαι,

ει μή τετορήσω τοΟτο κοί λα,κήσομαι.
Ηε ροίηΐβ οηΐ Λ»1 Λβ ΰιτββ νεΓΐ>8 ίη Ιΐιίβ ρ&ββαββ &11 οείοης (ο ϋιε ΙβηβΐΐΛ^β οΓ Οίνπιρηβ.
ΕβρεβίαΙΙ; λάσκα ν,αζ Λ ίανοπηίβ -ϊτίΐΐι ΕυΓίρίαεβ, οίΐεη ρα4 ίηΐο Ιΐιβ ιηοαΙΙΐΒ οί Ιπβ άοίιίεβ βιχΐ
ΙιεΓοεβ, »ιΐ(1 ώετείοΓθ οοωπιοη ϊη 41ιε πιοοΙί-ΐΓβββίΙί οί ΑπβΙορΙη&ηεΒ, ε.β. τί \(\ακα{; αηα μή ννν
λακ-ήσφ.
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Ιτΐβ.
"^η&Ι, II Ι'ιη β^ϊηβ οη Η17 ί&ίηβΓ'β βιτβ,ηά,
Το ϋϊά ιηβη ο<Γθγ ίο Ιΐιβ Ο^ωρϊ&η §οά8,
Αηά οη ίηβΪΓ οιι11οοΐ£-8Λθπηοίη§ ηβ&τίηβ
Το 8ΐανι«1ιΙβΐ' βηββρ, αηά £11 Ιΐιβ βίΓββίβ \νίΙη βανοιίΓ.

ΡβίιΚβίαβηιβ.
^ηβ,ί'β ίηΪ8 ^ου'Γθ 8β7Ϊη8' ΟδβΓ ίο ^η&ί §οάβ?

Ιτ%».

ΛΥΗλΙ •Γθίΐ8 ? Το ιΐ8, ίηβ ^οάβ ίη&ί «ιγο ϊη ηββ,νβη.
ΡβίΐΚεΙαβτνΛ.

Αγθ γοα Ιηβη ^οάβΐ
Ιτϊβ.

^ηβ,ί οίηβΓ £θάβ βχϊβίί
ΡβϊύιβΙαβτηβ.

ΒΪΓάβ αηίο παβη ιΐΓβ £θάβ : ίο ίηβιη ητηβΐ ιιηή
Νον ββοήποβ, β,ηά ηοί, 1>7 «Ιονθ, ίο «Γονβ.

Ιτ%8.

Ο ίοοΐ, ίοοΐ ! αη^βΓ ηοί ίηβ ηββχίβ ο£ §οά8,
Βιιί ίββτ Ιββί «Τιιβίϊοβ τνϋη ίηβ βραάβ οί Ζβα3
Τηγ Γ8.0Θ ΐη μΙΙθγ πιΐη ονβΓίηΐΌΐν,
Τηβ ίΟΓοη ίη7 οοά7 β,ηά ϋιγ οΪΓθ1ϊη§ άοπιβί
Βθάαοβ ίο οϊηάβΓβ λυϊΙΗ ΙΛγιηηίη,η οοΐίβ.

ΡβϋΗβΙαβτυ.8.
Ξοτκ: 'ββ, Π17 \αάγ ! οβ&86 7<>ιιγ βηΓβνίβη Γ»ηί ;
Ββ 8ίϊ11 ; νϊίΗ \υογ08 ΙϊΙεθ ίηβββ, Ι νϊβη ίο Ιεηο'ντ,
Ι^άϊαη ογ ΡηΓ^^ίβ,η άο 70α ίίπηΐ; ίο 8ολγθ?
Ι£ Ζβυβ άίβίαΛ ηβ 1οη§βΓ—ηιπ,ι-Ιί πιθ νβΐΐ—
ΗΪ8 ραΐαοθ β,ηά Αηιρΐιίοη'8 άοπιββ \νϊ11 Ι
Ββάιιοβ ίο οϊηάβΓβ νϊίη ίΐΓΘ-οίίΓΓ^ΐη^ ββ£ΐβ8.

Ιτϊβ.
ΡβΓάϊίΐοη ββϊζθ 70α, νΓβίοΙι, ντίίη 7<>υΓ νϊΐθ Ιαπ^ιια^θ !

ΡβϊΐΗβΙα&ταβ.
δηοο ! βηοο ! Ββ οίΓ, β,ηά βηάάβηΐ^ ; φΐίοκ: ιιι.ίγοΙι !

Ιτϊβ.

"Μ,γ βϊγθ νϋΐ ηυβίΐ 7°ιιγ ίηβοίβηοβ, Ι δνββχ.
ΡβιΐΗβΙαβηιβ.

Όβατ, άθ»Γ ! Ή,οίτ νβτγ βοά ! Οοπαβ, £7 β,-ννβ^.
ΙΊ7, αηά Γβάιιοβ ίο οϊηάβΓβ δοηιβ κηιηΐΐ οηϊΐά.

ΒτιίΙιβΓίοΓά'δ ηιβίηοά ηββ Ιοββη οβ,Γπβά οηί νϊίη ηιιιοη άβίαϊΐ ϊη ΤΚβ Σαηρηαςβ
ο/ Ρατοά^ \>γ Μγ Ε. Τν. Ηορβ (ΒβΙίϊηηοΓβ, 1906). Τηΐκ ΛνηίβΓ'β βάτη ϊβ ίο οοΠββί
ίηοββ ιιη-Αίίϊο ^οηΐβ, νηϊοη Απδίορηβ,ηβδ ιιββδ ίη ηαπιοΓουβ οοηίΓβ,βί τ^ϊίη ΐηβ
οαιτβηί 1αη§υ8,§θ οί Ηϊβ ο»η ά»7• Ργο£688ογ ΚΗ73 ΒοοβΓίβ1 Η&β ββίβοίβά ίΗθ
ίοΐΐο^τίη^ εηοΓί νοοβ.Ι)υΐΗ.Γ7 ίι•οηι ίηβ πΐ8ιη7 νοΓάβ ο£ τνηίοη Μγ Ηορβ ίΓβαίβ :—

1 ΰίαιηααΐ Ββνΐίίο, νοί. χχϋ, ρ. 192.
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άγανος, Αγυιά, αΐδίομαι, άλκιμος, άλογος, ασσον, βαιός, βέλος, βλίφαρον, ■γαύροι, δόμος,
δρασίΐω, &υσχίίμ€ρος, δώμα, ίμολον, ίξιάττιος, Ισθλός, ■ήπΰιο, θήγω, καρα6οκίω, κάρτα,
κίλΐνθος, κλνω, κραδαίνω, λημα, λίσσομαι, μερίμνα, ναίω, νίΐκος, νίφος, υίς, πάτρα,
πανρος, ιτήληξ, πλάτη, πόσιϊ, στνγΐρός, τίκνον, τίτλου, τλήμων, τύμβος, φάος, φρην,
φρούδος, φως, χθόνιος.

V. ΤΗϋΟΥϋΙϋΕ8

ΤΙιθ Β&ήγ Ηίθ ο£ Τηιιονάκΐθδ ναβ ραβββά ϊη ίηβ ΡθΗοΙβαη θγλ. Ρτοηι 423 ίο
403 Β.α Ιιβ ναβ ϊη βχϊΐβ. Τηοιι^η ίηίβ βηβ,οΐβιΐ ηϊιη ίο ^αΙηοΓ ιηαίοι-ϊαΐδ £ογ 1ιΪ8

1ιί8ΐθΓ7 &ηά ίο £ο11ο*ν ίηο οοιιγβθ ο£ ονβηίβ £γοπι Ιιοίη βίάβδ, ϊί οαυββά Ηϊπι ίο £»11
ββηοιίδΐγ ϋβΐιίηά ϊη ίηβ πιαι-οη ο£ Αίίϊο δίνίβ. Ι* βββιηβ ηαιχΐ ίο οβίϊβνβ ίηαί
βχβαιρΙαΓβ ο£ ρυτο Αίίϊο, Ηΐίβ Ιινδϊαβ, νβΓβ ρΐΌΠΐϊηβηί αί Αίηβηβ ννηβη Τηιιονάϊάββ
\ναβ βίΐΐΐ 6η§α§βά οη ΗΪ8 §Γββί «όγΙι.
' Τηιιονάϊάββ ', 88,73 ^β\Λ>, 'Ϊ8 βί οηοβ ίΓαηβϊίϊοηαΙ αηά ιιηΐφΐθ'1. Λνήβη ηβ

\νΐΌΐβ, ΙΙιβΓβ λνειβ ηο ίηιάϊίϊοηαΐ οαηοη ο£ ηϊβίοι-ϊοαΐ Αίίϊο ρΓοββ ίο §αίάθ Ηϊιη. Ιοηϊο
Ιΐίκΐ 1)οοιι οοηββΟΓ&ίοά 1>ν ΗβΓοάοίιΐδ αβ ίαβ 1αη§ιιη,§β ο£ II ϊβίοΓγ ; αηά ίηαί ναβ Ιΐι<•
άϊαΐβοί ο£ ΗβΝαηϊοιιβ αηά οίΗβΓ Ιοηϊαη Ίθ£ο;;ΓαρηθΓ8.' Τηηονάϊάββ νναδ αίβο
ίηβνίθηοβά Ι>7 ίΐΐθ βρϊο'αηά ίΓβ,ςϊο νοοαβαίαι-ν. Ίί ναβ', ββ,νβ Ριό£. ΟϊΙοθγΙ Μαιταν*,
1υηάβηίβ,Ην αη αι•ίίίϊοϊα1 βίνΐβ, αΐΌηαϊδίϊο αηά ροβίϊο ίη νοοαβυΙαΓγ. . . .Ραι-ί ο£ ίηϊβ
Ϊ8 βχρίϊοαβίβ βηοιι§Η. Ηθ ^ΓΪίβδ αη αι•ίϊβοία1 δβιηί-Ιοηϊο άϊαΐοοί. Ίηο ΙϊίβΓατν
ίΓοάϊίϊοη βχρίαϊηδ ίηαί. Ιάί^Γβ,ίιΐΓθ ΐη Ογοθ]£ ηαβ υ1\να}'8 α ίθηάβηο^ ίο βηαρβ
ϊίββ1£ α 1αη§υα§θ ο£ ϊίβ υ\νη.'

ΜαΓοβΙΙϊηηβ ΙβΠδ υβ ίηαί ΤΙιιιονάίάβδ νι-οίβ ή αρχαία Άτθίς. ΑοοθΓάϊη°;1ν, ηβ
ηαβ £ϊ £ογ €Ϊ58, £ιίν £ογ συν4, -ην £ογ «άν, αίίί £ογ ά«, πράσσω, βίο. £ογ πράττω, οίο."
8οπιθ ϊΙΙιΐδίΓαίϊνβ νοιχίβ ϊη ίηβ Τηιιο^άϊάβαη νοοαοιιίαι-γ, ^ηϊοη &γθ £θΓβϊ£η ίο

ριιτβ Αίίϊο, πιαγ οθ ηοίϊοβά πθγθ :—
μ.ανιώδη5 ούσα ή ύΐΓΟ<Γχ€<Π5 (ίν 39). μανιώδης Ϊ8 £θΙΐηά ϊη ίηβ Ιοηίο θ£ Ηίρρθ0Γ8.ίβ8

β,ηά Τγ»§ϊο.
νίκη ά(ΐφιδήρι.τοί ίγίν€το (ίν 134). άμφιοηριτος

'
άϊβραίβά

'
ΟϊΒ.γ \>θ βϋο^βά ίο ίηθ

ιηοάβΓη \νηίβΓ ο£ ηϊβίοηοαΐ ρΓοββ ; 1>ιιί ϊί Ϊ8 Γβ»1ΐ7 Ιοηϊο : ο£. α, Ιϊηβ ο£ 8ϊηιοηϊάβ8
θ£ Αιηοΐ'^Οί;, γυναικόϊ (Γνίκ' άμφι&ηριωμίνονς.
τοίϊ ίξω ιτίσυνοι 'ίΓαβίϊη^ ίο οιιί8ί(1θ ηβΐρ

'
(ν 14). πίσυνος ϊβ £οιιηά ϊη ΗβΓοάοίιιβ

β,ηά Τγ3.§ϊο. ΡιΐΓβ Αίίϊο ντοιιΐά γο^ιιϊγθ 7τ«ττ€νων.
1 ΑίΙχο ΟταΙοτ», νοί ϋ, ρ. 447. * ΐΛίβταίΗΜ ο/ Λικχαιί Οτιεα, ρ. 190.' '
Τ1ιΐίο>ι1ί<ΐ65 αΙνα^Β ιιβεά έ:, ηοΐ «{;; αηα ί{ ϊβ ΐΐιβ οη1>- ίοπη ίοααά ϊη ίηβοηρϋοηβ (ϊΐΐ οίοββ

οη (ηβ αηίηοηΒηίρ ο£ Ειιοΐεϊιίεβ, αίΙβΓ νΜεη ϋπιβ ε/5 θηρβΓββάβΒ £ι β,ίπιοβΐ βηϋτβΐ;. ΑτίβΙορηαηεβ
ανοϊάβ ί! ΙιρΓογο α νοντβΐ, αηά ηβ αβββ «Γαω, ηοΐ ίσα ' (Νία ΡΚη/ηΐοΙαα, ρ. 432).
4 8εβ Λρρβηάίχ Β.
* 'Τηβ εαΓίϊεβΙ Αίίϊο ίηβοηρίϊοη9...ϊη βΐΐ ροϊηΐβ οί οηιοίαΐ οοηβεςηβηοε αρτββ %νϋη Ιηβ κηοιτη
Αίίϊο οί ίηβ £ο11ο\νίπ8 β,^ε, ίηβ Αίίϊο οΓ Ατϊβίορηαηββ, 8,β&ίη8ί ίηβ ηβα^β οί ίηβ Ιοηϊαη ροβίβ,
ΗβΓοαοίυβ, Τηηο^αϊάεβ, αηά ίηβ ΤΓβ,^ίο ροβίβ. ΤΗαβ ίηβγ αίίοΓά ηο ϊηβίαηοβ οί ην, αηά ΙηβΓβΙ);,
αβ Ότ δπι^ίη οοβεττεβ, υρβιιΐί αςαϊηβί ίηβ αεβηπιρίϊοη ίηαί ίηε ην ίοηηά ϊη εαι-1; Αίίϊο ρΓοββ (ί.β. ϊη
Τηαο;άϊάεΒ) ϊβ αη Αίίϊο ίοπη. Αοονβ αΐΐ, ίηε; βίεαάίαΒίΙ; εζηϊόίί •ττ- (&β 8,ςαϊη8ί -σο--), ίηηβ
ρΓονϊη^ 1ηΛί 'όε ρΓθ-επύηεηίΙ; άϊβϋηοΐϊνβ ίββίυΓβ οί βροκεη Αίίϊο οί ίηβ δίη βεηίατ; τταβ οηαΓαο-
ΐεπϋΐϊο ΙϊΙεβντΪΒβ οί ίηβ Αίίϊο οί ίηβ 6ίη οεηίηι^

'
(3οηη1ηοί, Ι.ο., ρ. 6).
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δορί ΐη δορι ϊλήν (ΐ 128) β,ηά δορι κτήσασθαι (ΐν 98),
' τνΐη Ηγ ίΗθ βνοπϊ', ΐβ Γβ»11γ

ροβίΐο&Ι.
<« άλκήν τρίιτισβας (ϋ 84). άλκη, ΐη ίηβ ββηββ ο£ Ήθΐρ', 'βυοοοιίΓ', Ϊ8 ίοιιηά ίη

ΗβΓοάοίιιβ »ηά Τη^ία Ίί οοοιίΓβ οοοαβΐοηβ,Πγ λΙβο ΐη ίηβ ββχΐγ ρΓΟββ ο£ ΤΗιιογάΐάββ.
Ιίβ οΙΗθγ δΐςηίδοαϋοπ οί "βίΓθη£ίΗ" η»ά άΐβαρρβαΓβά βίΐΐΐ βοοηβΓ, Ικίης Γβρίαοβά
ογ ρώμη

'
(Νβν> ΡΗιη/ηϊΰ/ιιιβ, ρ. 25).

α4β<νττ]ί
' αοΐυ,-ιΐ πιιΐΓάβΓθΓ ' (ϋΐ 58) ίβ ίοιιηά ΐη Ηβι-οάοίιιβ »ηά Τγ&£Ϊ& Τηβ ΛνοΓά

Ϊ8 »1βο ίοιιηά ΐη Αηίΐρποη (122, αΐΐ.) ΐη ίΗβ ββηββ οί 'β. βυΐοΐάο'.
όμ,αιχμία Ίβίν^νίθ', '&ΙΙΐαηοθ' (ΐ 18) ίβ ίοιιηά θΙββνηβΓθ οηΐγ ΐη ΗβΓοάοίυβ. όμαιχμος

'&Πγ' (ΐϋ 58) ΐβ 8. άπαξ λεγόμΐνον.
ούχ Εκοϊ (ΐ 69, 80). ϊκας, ίηβ βο,υΐνβ,ίβηί οί Αίίΐο πόρρω, Ϊ8 ίοηηά ΐη Ηβι•οάοΙ\ΐ8

βηά Τγ»§ϊο.
ίζαιτιναίω5 (ΐϋ 3) ΐβ ίοιιηά ΐη ίΗβ Ιοηΐο οί ΗΐρροοΓαίββ.
<(«'μφθην (ΐν 85) ΐβ ίοιιηά ΐη Ηβι-οάοίυκ β,ηά ΤΥα§ΐο. Τηβ ριΐΓβ Αίίϊο ίβ ΐμίμ-

ψάμην.
■π-ίρικτίονκ 'άλνβΠθΓβ Γοηηά' (ΐϋ 104) ΐβ β,η Ερΐο νοι•ά.
φονινω (ΐ 50) Ηαβ οββη οΙι]θοΙβά ίο β,β οηΐγ Ιοηΐο. Βαί ίί οοοιίΓβ ΐη ΡΙαίο, Σαιο»

871 υ, 873 β.
ιτολλ» ίνίίχμ,ωσ• 'ηβ πιαάβ ηιβ,ηγ οΗαη£ββ' (ΐ 12). ΤΗίβ νβΓΟ ΐβ ηοί Ιοηΐο οηΐγ,

&8 ηαβ 1)ββη βαΐά. Ιί οοουι-8 β,Ιβο ΐη Απβί. Μν,ιιΛ. 7, 1, α αντοϊ νιοχμοϊ.
Α νήΙβΓ οί ΤΗυονάΐάβαη ρΓΟββ δΗουΙά οβ νβιγ 8ρ8χΐη£ οί ηοβί&ρΗοΓβ. Τηυογ-

άΐάββ 11868 νβι-γ ϊβ\ν, οχοβρί ΐη ΙΗβ 8ρθβοΗβ8, 8>ηά ηοί πι&ηγ ΙΗθγθ. Α ίον βχαιηρίββ
λγθ £Ϊνβη ηβΓβ:—άξυγκρόπιτα πληρώματα ΌΓβνβ ηοί νβΐάβά ίθ£βίπβΓ', ΐ.β. ιιηίΓ&ΐηβά
(νΐϋ 95). μετίώρω τβ πάλα κινδννοκιν 'ίο βηάαη£βΓ ίηβ οίίν νηβη ΐί ΐβ οη α βββ. οί
ίΓΟαΙϊΙββ' (νΐ 10). άμβλυτίρα τρ όργξ 'νίίΗ ραβδΐοη Ιβββ Ιίβθη' (ΐϋ 38). ταμιΐύισθαι
«ϊ όσον βουλόμιθα άρχίΐν 'ίο οηί β,ηά οβ,Γνβ ίηβ βχίβηί οί θπιρΐΓβ νβ άββΐΓθ' (νΐ 18).
οίϊ ο πόλ€μος αγαλλίται 'ίηΐη§8 ΐη νΐιΐοη Λ^β,Γ ί;ι!<08 ρΓΪάθ'. τω κοινω φόβιο το
σφίτΐρον ίττηλνγάζισθαι 'Ιο ίΗΓΟν ίηβΪΓ ονη αίαπη ΐηΐο ίΗβ βΗβχΙον οί ίηβ £βηβΓ8,1
ρβηΐο' (νΐ 36). κηπίον και Ιγκαλλώττισμα πλούτου Όηΐν ίΐ ρΓβίίγ §!ιγι]ρπ, β. βυρβΓβιιοιιβ
ΟΓηαηιβηί οί νβαΐΐη' (ϋ 62).
Ιη Τηηογάΐάββ, »3 ΐη Αηϋρηοη, Ίηβ ηβ,ιίβηίγ οβ,ΓβΙβββ ίΓββάοηι οί ίΗβ οΐά

βίγΐβ'1 ΐβ οίίβη βηο\νη ΐη ίηβ βπιρίογπίθηί οί ιιηιικιιιιΐ νοΓάβ ογ ρηΓοβββ. Βιιί
Τ£ηογάΐάβ8 οοηΐά η&ΓάΙγ ηανβ -«τΐϋθη τα ίχντ; της υποψίας (Αηίΐρηοη 119, 7);
8ηά ηβ οβΓίβΐηΙγ νοιιΐά ηοί Η»νθ άββοβηάβά ίο ίΗβ ^ηββίΐγ Γβαΐΐβηι οί ίηΐβ :—άωρι
της νυκτός νΐκροις άσπαίρονσι συντυχών 'οοποΐη^ οη οοηνηΐβΐνβ οοΓρβββ ίΐί άβιιά οί

ηΐ§ηί' (119, 39). II βηίΐΓθΙγ ΙαΛκ ίηβ Αίίΐο ββΙί-ΓββίΓβ,ΐηί.
Αηίΐρηοη βοπιβίΐτηβδ νΐνΐάΐγ Γβοαίΐβ ίΗβ 8ρββοΗβ8 οί ΤΗηογάΐάββ, β.^. ίΗβββ ίνο

ββηίβηοββ :—(1) η αίσγννη άρκοΰσα ην σωφρονίσαι το θυμοΰμΐνον της γνώμης (118, 16);
(2) οί μίν άλλοι άνθρο/ποι τοΐς ίργοις τους λόγους ίλίγχουσιν, ούτοι δ« τοϊϊ λόγοίϊ
ζητονσι τά ϊργα άιτιστα καίισταναι (139, 22).

1 .Γεοο, Λΐιίο Οταίοτι, νοί. ί, ρ. 28.



XVIII ΙΝΤΒΟΟυΟΊΊΟΝ

VI. ΤΗΕ ΑΤΤίσ ΟΚΑΤΟΚ8

Γοιιγ οηΐγ οί ίΗβ Οι•αΙοι•β ΓβφΐΪΓβ ηοίΐοβ Ιιθγθ. ΤΗβ οΓο,ίοΓ Αντιρηον ΐβ ίΗβ
β8τ1ίβ8Ϊ θ£ Αίίΐο ρΓΟΒΘ νΠίθΓ8. 3θΠ1θίΗΐη& 1ΐ»3 Ηββη 88,1(1 οί Ιΐϊπΐ 8,1γ6&οΎ ΐη
οοηηοχϊοη νΐίΗ ΤΗυογάΐεΙθδ. ΗΪ3 νοο8.Ηιιΐ8.Γγ ΐβ νβΓγ ΐηίβι•β8ίΐη§. Ηβ Γβί&ΐηβ
ηιβ,ηγ ντοι-άβ β,ηά ίοΓηιβ, 8,ίίβΓ'»'8.ι•ά'δ £Ϊνβη ιιρ Ηγ ίΗβ Αίίΐο άΐ&ΐβοί, β.§. όδμή β,ηά1
ΐυο&μία (Αίίΐο οσμή β,ηά ΐνοσμία) β,πά οΐΗβΓ ΐηάΐοαίίοηβ οί β,η θαιΙΐβΓ Αίίΐο1.
^ΗΗ8 τνβΐΐ Ηπη§;8 ουί ίΗβ ΑβδοΗγΙββ,η ίοηβ ϊη ΑηΙϊρΗοη, το ανστηρον και αρχαίοι-,
ΊΗβ αηΐίφΐβ β,ηά βίβΓη άΐ£ηΐίγ' άββοΓΪΗβά Ηγ ϋΐοηγβΐηδ. Ηβ ΐαΐίββ & ΊΗβο1θ£Ϊ08,1
νΐβν ' θ£ ΗοΠίίοΐάθ. ΤΗίβ 80Π1ΘΪΪΠ1Θ8 ΟοΙοΐΙΓβ ΗΪ8 νΟΟβ,ΗΐΐΙίΙΓγ. 'ΡΓΟΠΙ 811θΗ ΟβΛΙδββ',
1ιθ δ&γθ,

'
κρι•ίη§ ρΐβ,^ιιβδ οί ΗβιτβηηββΒ (α£ άφορίαι) β,ηά ΓβνβΓβββ ϊη ηιβη'β ίοΓίιιηββ.

Υοα ηπίΝΪ Ηι•ΐη£ ίΗβΪΓ ρβηβ,ΐίγ Ηοπιβ Ιο ίΗβπι 8.η<1 ρυπίγ Ηαοΐί ίο ΑίΗβηβ'. ^ΗΗ
»1βο ηυοίββ ίΗβββ ΑββοΗγΙβ&η ίοιιοΗβδ,

—θιία κηλίς: οί. Εν,ηιβπϊάββ 815 λιχην
άφυλλος, βίο.,—οί αλιτήριοι ϊη Ιΐΐβ 86Π88 θ£ αλαστορίς, — οί των αποθανόντων προστρό-
ναιοι,—ίΗβ ροβίΐοβ,Ι υβθ οί ποινή ϊη ίΗβ δβηββ οί β,ίοηβπίθηί ϊογ Ηΐοοά,— ίνθνμίο<:
οί Ή, 8Ϊη 1γΐη£ Ηββ,νΐΐγ οη ίΗβ βοαΐ β,ηά Ηπηςΐη^; α ρΓββα^θ οί 8,νβη§ΐη£ Γαι•ΐβ8.'
Αοοοκϋη^ΐγ, Ηβΐη^; πιογθ οί α ίΗβοΙο^ίβ,η ίΗβ,η α ' π£ΗΙθγ οί οααββδ

'
(αγωνιστής),

ΑηίΐρΗοη πιιΐδί Ηβ ιαββά οη,ιιίΐοιιβίγ ίοΓ ίΗβ άβίθπηΐηαίΐοη οί ϋιβ δΐήοί νοοΗ,ΗιιΙ&Γγ
οί ίΗβ Αίίΐο Ογλϊογ.
ΙιΤ8ΐΑ8 ΐβ ίΗβ £ΐ•β£ΐί βχροηβηί οί ίΗβ ρΐβ,ΐη βίγΐβ οί οι•8,ίοι•γ (νιώΐΐΐβ ρβηηί άίοβτκϋ).
Το Ηΐιη •»β Μαβί £0 ίοΓ ίΗβ Ήββί οβ,ηοη οί Αίίΐο βρββοΗ' (ϋΐοηγβϊαβ), ϊ.β. 8,οοοΓάίη§
ίο ^ΗΗ, β,η ΟΓβ,ίοΓ ■«τΗο β,Ηβίβ,ΐηβ £γοπι ' νοπίδ βΐΐΗθΓ οΗβοΙβίβ ογ ηονβΐ ογ ίοο
(Ιθοΐίίβεΐΐγ ροβίΐοβ,Γ. Υθί Ιιγβΐββ 8,11ο\νβ Ηΐηιββίί ίο ββ,γ:— ίϊ? τοντο βαρνδαιμονίας
ήκ(ΐ—άρχαιόπλοντος—δξνχΐΐρ. ΑικΙ ϊη οηβ οί Ηΐβ ίι•8.§ιηβηί8 Ηβ βρβα,Βΐβ οί α οοβίΐν
1>Λΐί1β-8ΐιίρ 8,3 'βαϋη^ ϊίβ ηββχΐ οίΓ' (αδηφάγος). Γινδίαβ ΐη ΗΪ8 ΟΓάϊηβ,Γγ βίγΐβ ίβ νβΐΐ
<1β80ΓΪΟβ(1 Ηγ ϋϊοηγΒΪϋβ 8,3 κράτιστος ποιητής λόγων λίλυμίνης ΐκ μέτρου λέξεως, ΟΓ,
ϊη ^θ^ο'8 ΟΓΪΐΗ&ηί ρ&Γ&ρηι-β,βθ, 'β, ρΓ08θ ροβί Λνΐιο Ιεηονβ ηον ίο §ϊνβ &η υηοοίπΐδίνο
άΐβίίηοίίοη ίο οοαιυιοη Ιαη^αβ,^β, αηά ίο Ιμίιι^' ουί οί ϊί 8, ^αίοΐ β,ηά ρβοαϋαΓ
κι 11810 ".
ΤΗβ ιιιΐϊΙΗΗυουχ ΟΓ&ίΟΓγ οί ΙβοοΒΑΤΕβ §αϊηο(1 βχίκιΟΓάϊηβ,Γγ ρορυΐβ,πίγ ΐη ίηβ

ΟΓββΙε νοΓίά. Ηβ νββ ίΐιβ §Γβ8.ί ΓβρΓβδβηίβίΐνβ οί
'
βρΐάβΐοίΐο

'
βίο^υβαοβ. Ηβ

η&<1 α, 1ΐ08ί οί ρυρΐΐβ ; &ηά Οϊοθγο άβδοπίΐθβ ηΐδ ηοιίδβ &8 ίηβ οβοίιια,
'
νοΛβηορ ',

οί ΟΓβ,ίΟΓγ. Ηβ ναβ ΐΗβ θ8ΓΐΪ6δί β,Γίΐδί ΐη ίΗβ ΓΐιγΙηπι οί ΡΓ08Θ (ιΰρνθμως και
μονσικως ε'ιπιΐν). Ηΐβ 81100633 οοηβΐδίβο! πΐ8.ΐη1γ ΐη ίηβ Λνοΐθβ,ηοβ οί ηΐα,ίιιβ, Ηιιί
Λίβο ΐη ίΗβ ρΓθίίΐηββδ οί Ηΐβ νοοαουΙβ,Γγ. ΟΐοβΓΟ νββ ηΐβ ροδίΗιιηιοιιβ άΐβοΐρΐβ ; β,ηά,

ί1ΐΓθυ§η Ηΐπι, ίηβ ΐηπιιβηοθ οί ΙβοοΓαίββ βχίοηάβο) ίο ίηβ ι-ηβίοποβ,Ι ρΓΟδβ οί ηκκίβι-η

ΕϋΓΟρβ.
ΤΗβ (Ιΐοίΐοη οί ϋκΜ08ΤΗΕΝΕ8 Ϊ8 άβ8οπΙ)β<1 ογ ^θ^^ ΐη β, οβαιιίΐίαΐ δβηίβηοβ :—

' Αβ ^οηη Βγϊ^ΗΙ ίουηά α •»β1]-3ρπη§ οί βίοα,ιιβηοβ ΐη ίηβ ρΐβ,ΐη αηά ηοΜβ άΐοίΐοη οί
ίηβ ΒΛΙβ, 80 ϋβπιοβίηβηβδ ιιβββ ίΗβ βΐπιρίββί Ιαη^υα^β νΐίΗοιιί 1θ88 οί (ϋδίΐηοίΐοη,

1 Ροΐΐαχ (ί
ΐ

76) β&γβ, «-ορά ί' 'ΑττιφΟντι μύτψ ίδμίι καΐ (ύοίμίαν ιΰροι τ<ι άν, ι^αοΐεά ΐη Ναο
Ρλη/ηίβλίΜ, ρ. 164.

" ΑΙΙϊο ΟταΙοη, νυΐ. ϊ, ρρ. 38-40. 3 ΛΙΗο ΟταΙοη, γαΐ. ί, ρ. 170.
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β,ηά §3.10» α ρβΓβιιββϊνβ η&ίϋΓ&Ιηβδβ νϊίηουί £ϋ11ίη^ ϊηίο ίηβ οοπιηιοη-ρΐίΐοθ' '. Οη
ίΐοοοαηί οί ίΐΐβ ρυήίγ ο£ ηΐβ Αίίϊο βί)Ίβ β,ηά ίηβ 1αι•§β β,πιοιιηί ο£ Ηίθ βχίβ,ηί \νοΓ&,
ΡβιηοδΙηβηββ Ϊ8 ίοΓ οιιγ ρτβββηί ριίΓροββ, »ηά ίηάθθά οη βνβι•^ ^γοιιικΙ, ίηβ ηιοβί

ίπαροΓΐΛπΙ οΓ ίηβ Αίίϊο ΟΓβ,ίοτβ.
Τηβ 8ΐν1« οι ϋβπιοδίηθηββ ίβ ηοί αΐνν&γ'δ οί ίηβ βίηιρίθδί. δοηΐθίίιηβθ, ϊη ουι-βίβ

ο£ 6ΐο(]υβηοβ, ηβ ϊηάυίςββ ϊη βΙ&ΙοοΓβίβ ιηΘίϋ,ρΙιοΓ. \νϊ(,ηβ&8 ίηίδ ηοοίβ ρ&8βα§β £γοπι
ίηβ 8&οηά ΟΙτ/ηΐΜαα (§ 10):—ον γαρ ϊστιν, ονκ ίστιν ω άνδρα Αθηναίοι άδικοΰιτα και
ίπιορκοΰιτα και ψ£νδόμινον 8νναμιν βίβαίαν κτησασθαι, άλλα τα τοιαύτα €Ϊ? μίν αττα£
και βραχυν χρόνον άντί-χίΐ, και σφόδρα γι ήνθησίν «τι ταΐς ίλτίσιν, αν τνχ»), τω χρόνω
8< φωραται και π€ρ\ αντα. καταρρίΐ. ωστπρ -γαρ οικίας, οι/χαι, και πλοίου και των άλλων

των τοιούτων τα κάτοιθίν ισχυρότατα ίιναι δίΐ, ούτω και των ττράζκαν τίις άρχίίϊ και ταϊ

νποθίσιις άληθίϊς και δικαίας ίΐναι ιτροσήκίΐ. τοντο δί ούκ Ινι ννν ίν τοΐϊ τππραγμίνοις
ΦιλίτπΓΐύ, —ΐηιΐΒ οηΐΐϊ&ηίΐ^ ΓβηάβΓβά \>γ Ργο£. ΟϊΙοβΓί Μαιτβ.^ :—

' ΝβνβΓ, ηβνβΓ,
Αίηβηϊαηβ, οαη ϊ^ιιβίΐοβ β,ηά ο&ίη-θΓβ&,κ:ίη£ αικί ίαΐκοηοοϋ ιιιαίίβ α βίΓοηβ ροτνβΓ.
Τηβ^ ηοΐά ουί £ογ οηοβ »ηά £ογ α Ιϊίίΐβ ; Ιηβ^ οίοββοπι 1αι*£β1γ ίη ηορββ, ηβΐϊκ'β ; οαί
ίϊπιβ ΜικΙβ ΐΐιοιη ουί β,ηά ίηβ^ \7ΪΙη6Γ \νηβΓβ ίΐιβν βί&ηά. Αβ α. ηοιιββ 8,η<] α βΐιίρ
ιιιιικί οβ 8ίΓοη§β8ί β,ί ίηβ Ιονββί ρβχίβ, βο πιπκί ίηβ 1>8ββ3 αηά ίοαηοΐίΐΐίοηκ ο£ α ροΐίον
οβ ίηιβ β,ηά ΙιοηββΙ ; νηίοη ίΐιβγ βχβ ηοί ίη ίηβ άΐρίοπι&ίϊο £8,ίηβ ο£ Μβ,οβάοη '.
ΑίίβΓ ίηβ άβαίη ο£ Ββιτιοκίΐιβηβ» ίηβ άβοΐϊηβ ο£ ΟΓβ,ίΟΓ^ ννβ,β ταρΐά. Ιη ηα1£ &

οβηίιΐΓ^ Άδϊαηϊβηι' ΙμμΙ ϋβοοηιβ ί,ΐιβ ρορυΙαΓ 8ί^1θ,
'
οδοΐΐΐϋΐίηβ ϋβίλνββη οοιηΙ)ίΐ8ί &αά

ίιηροιίιιηαΐβ βρΐ^ΓΕΠί '. Ηβ£β8Ϊ8& ο£ Μη^ηρκϊιι ννββ ίηβη ίΐβ οηΐβ£ βχροηβηί. Τηβ
οαΗου.8 οοπιΗη&Ιϊοη ο£ 3'βΓΐ(ίη638 »η<1 πιβ,^ηΐΐοα,υβηοβ β,ΙΓβοίβά 07 ίηϊβ βοΐιοοΐ ίβ νβΐΐ
ϊΙΙαδίΓΛίβίΙ \)γ ΐΗβ Μΐονϊη^ ραββα^θ ίΓΟΠί Ηβ^βδίίΐβ :—όμοιοι- ττΐποίηκας, 'λλίζανδρΐ,
®ηβας κατασ κάψας, ώς &ν ά ό Ζάς ΐκ της κατ ονρανον μΐρίδος ίκβαλυι την σΐληνην.
τον γαρ ηλιον χητολίίπομαι ταΐς Αθήναις, δύο γαρ αύται ιτόλίΐϊ της Έλλα'δθ9 ήσαν
όι/'ίις. διο και ιτίρι της ίτίρας αγωνιώ ννν. ο μιν γαρ Λς αυτών οφθαλμός ή ®ηβαίων
ίκκίκοπται ιτολίϊ.

VII. ΡΙ,ΑΤΟ

Ρ1»Ιο, ίηβ ^τβ&Ιθβί οί ΑίΙίο ννπίβΓβ, Ϊ8 & ροβί, ίΐηά πιοΓβ ίηαη & ροβί,—β, ρΓορηβί
νηο, ϊη ϊηβρΐΓβο' ρΗ.88»§β8, 8βί8 ηϊηιββίί ίΓββ £γοπι Ιίημυϊχΐϊο Γΐιΐββ. Ηΐβ άϊοϊίοη,
ββρβοΐ&ΙΙγ ϊη ίηβ Μ^Ιηβ, ίβ οίίβη βηβίο^οαβ Ιο ΐηβ ΌΙ^πιρίΛη

'
8ΐ]?1β ο£ Ιγϊ8 ϊη ΐηβ

Κινώ2.
Τη ΐηβ /'Ααβοίηω, ηοίβοί^ ϊη ΐΗβ ρ,υσικόϊ ΰμνος, \νβ ο£6βη ίϊηά α άίΐηττ&πιοίο βΐ^ΐβ

βηΙΪΓβΙ^ αΐϊβη ίο ίηβ οπϋηβ,Γ^ κϊαιρίϊοίίγ ο£ ίηβ ΡΙ&ίοηϊο 8οοΓ»ίβ8. Αήβίοίΐθ .αΐίαιίβ»
ίο ίηίβ ίη ηΐβ ΚΗΐίοΗο (ιπ νίϊ 11), •»•1ΐ6Γβ ηβ 88,^8 ίηβ,ί Ηϊ^Η-Λονιτη ροβίϊοβ,Ι άϊοίίοη
Ϊ8 α<1πιΪ88Ϊο1β ϊη ρΓοββ, (1) νΚβη ίηβ £ββ1ϊη£8 ο£ ίηβ αυάίεηοβ ηανβ Ιιββη -νιτοιι^Ηΐ ίο
α ηί^η ρΐίοη 1)7 ίηβ βρβ&έβΓ, ογ (2) νηβη βιιοη α Βί^ΐβ Ϊ8 αάορίβά μΐτ' ΐ'ιρων€ΐας.
Ιη Ρΐαΐο'β βι/ηιροβίητη ίΗβΓβ β,Γβ ιηα,η^ ροβίϊο&Ι βϊ^Ηίβ, θ.^. θηρΐυτής διο-όϊ, άη'

1
Οαττώτίάρι Οοπραηϊοη ίο Οτακ Βίυάία, ρ. 135.* 8ββ ρ. χίν οί ΙΜβ Ιη(ιοάαο(ϊοη.

ο2
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τιναϊ πλίκων μηχανάς (203 ϋ)—το πολύ ττίΚαγος τον καλοΰ (210 Ό)—προτροπάδην
'ίη ηβ3.ά1οη& Γοιιί', νηίοη οοοτίΓβ ίη α Ηί^ηΐ^ ροβίίο&Ι οοηίβχί (221 ο)—βηά ηιβ,η^
Θχ»πιρ1β8 ίη ίηβ βρββοη ο£ ΐΗβ ροβί Α^αίηοη.
Οοηιρβ,Γθ βίβο ίηββθ ίηβίβ,ηοθβ £γοπι ίηβ ΒβρνΜίϋ : οϊχΐται άττοτττάμίνος (469 ϋ),

8. ρίβοβ ο£ Ηοπιβπο οοΐοαπη^ : ο£. ΙΙίαά ιι 71—ίμφνλιον αίμα (565 ε) ίη α νβιγ
βοΐβιηη ρΛ88Λ§β: ο£. Ρίηάβ,Γ, Ρι/ίΗΐαηβ II 32—την της χίτυχης ανγην (540 α) 'Γβ,ιΙίίΐηί

1ί§ηί ο£ Βουΐ', ηί^ηΐ^ ροβίίοβΐ ίη Ιηίβ ββηβθ : ο£. 3ορη. Α]αχ 70—Έρως τύραννος ά>δον
οίκων &ιακνβίρν$ τα της ψνχης αιταντα (573 ϋ), α ροβίίοαΐ ίίη£β οίίβη βηιρίο^βά 1>7 ΡΙαίο
ϊη ρ&38α§β8 ο£ ίηίβ Ιίίηοΐ. Τηβ οββί βχβ,πιρίβ ο£ ΡΙ&ίο'β 'ηίβΓορηβ,ηίίο' βίγΐβ ίβ ίο 1>θ
£ουηα! ίη ηίβ άββοηρίίοη ο£ ίηβ ^βηββίβ ο£ ίηβ άβηιοοΓβ,ίίο&Ι πι&η (Κβρ. 559 Ό— 562 α),
(ΙθΒοΗοβά 1>7 ϋΓ Αιίαιη αβ Όηβ ο£ ίηβ ηιοδί το^αΐ β,ηά1 ηια£ηΐποθηί ρίβοββ ο£ νηΐίη^
ίη ίηβ νηοΐβ ι-β,η^β ο£ ΙίίβΓβ,ίυτθ'.

Ιί Ϊ8 βοζηθίίηιβδ άίήϊοιιΐί ίο άβοίάβ νΗβίηβΓ β,η β,ρρβ,ΓβηίΙ^ Ιοηίο ογ ροβίίοβ,Ι ■ντοΓεΙ,
υββά οηοβ ογ α £βντ ίίηΐθβ 1>7 ΡΙ&ίο, ίβ αάπιίββίοΐθ ίη οτιγ πιοάβΓη

'Αίίίο ' ρι-οκβ ;
οοηαραΓθ νηβί ίβ β&ίά οη ίηβ Ρΐβ,ίοηίο ιιβθ ο£ φρην β,ηά καρδιά ίη Αρρβηάίχ Α. ^Γθ
πι&7 οβΓίΕΪηΙ^ 88,7 ίηβ,ί Ρΐβ,ίο, ίη Ηίβ ηοι-ιηαΐ βί^ΐβ (ί.θ. νηβη ηβ ϊβ υβίη§; ηο ροβίίοβ,Ι
οο1ουπη§), ίβ ίΗβ 1)θ8ί ηιοάβΐ ο£ Αίίίο.
^οο ηοίβΒ ίΐιβί ίΗβ Ιβ,ίβΓ, οοιηρει,Γβά ^ίίη ίηβ ββ,ιΙίβΓ άίβ,1θ£αβ8, ηβ,νβ 1β83 ο£ βηοΓί

ςηββίίοη β,ηά ΛηβνβΓ β,ηά πιογθ ο£ οοηίίηυοηβ βχροβίίίοη ; β,ηά ίηβ,ί ίηβ βί^ΐθ ο£ ογβ.1

άίβίο^υο ίβ ρα8βίη£ ονβΓ ίηίο α ηηίβηβά ΙϋβΓβ,Γρ ρηβθΛ Ι*βννΪ8 Οβ,ηιροβίΐ 8ββ3 ίη
Ρΐβ,ίο'β Ιβ,ίβι• ηιαηηβΓ ' β, ταη§β ο£ άίοίίοη ρβ,δ8Ϊη£ £βτ Ι^οηά ίηβ Ιίηιίίβ ο£ Αίίίο
ραπί7, β,ηά ΓβνβΓίίη^ ίη α ι-βηιαι-ίεβ,οΐθ άβ§Γββ ίο ίηβ υββ ο£ Οΐά Αίίίο β,ηά Ιοηίο

VIII. ΧΕΝΟΡΗΟΝ Α ΒΑϋ ΑϋΤΗΟΚΙΤΥ ΓΟΒ ΑΤΤΙΟ

δβρβ,Γβ,ίίοη £γοπι Αίηβηβ νββ β. βυρί'βηΐθ άίβαβίβΓ £ογ Ιιθγ ΙίίθΓ&Γ^ βοηβ. Ρογ βηβ
νββ &11 ίη 8.11 ίο ίηβπι, —ίΗθ 'βοηοοΐ ο£ Ηβΐΐββ' (της Ελλάδος ΐΓαιδίυσίί)*, ίηβ
'ΡΓ^ίαηβυπι ο£ ίηβ οιιΙίιΐΓβ ο£ Ξβ11&β' (της Έλλάδοϊ αυτό το πρυταν€Ϊον της σοφίας)*,
ίη βηοΓί ' Ηβΐΐαβ ο£ Ηβ11α« ' (Έλλάδοί Έλλαϊ

'
Αθήναι)1.

δνιοη α 8βρ8,Γ8,ίίοη (αΐηιοβί Η£β1οη£) Ηαβ αββοίβά ίΗβ άίοίίοη ο£ Χβηορηοη ίη α
νοηο!βΓ£ιι1 ν&7. Ά 1)\ΐ87 ηιαη, 1ίνίη§ αΐηιοβί χνηοΐΐ^ β,οΓο&ά, άβνοίβά ίο οουηίΓγ
ριΐΓ8υίί8 αηά ίηβ 1ί£β ο£ ίΗβ οαηιρ, αίίαοΐιβά ίο ίηβ Ι&οβάαβηιοηίαη κν«ΐΐηι ο£ ςονοι-η-
ηιβηί, ίΐηιΐ άοίββίίη^; ίηβ ΑίΗβηίαη, Χβηορηοη ιηυβί Ηανβ Ιοβί ηιηοΐι ο£ ίηβ Γβ&ηβά
Αίίίοίβηι νίίΗ νηίοη ηβ »&8 οοηνβΓββ,ηί ίη ηίβ 7θυίη...."ννΐίη Αίίίο £ογ ίίδ οαβίβ, ηίβ
άίοίίοη βΐΐοντβ ο£ νοΓάβ £γοπβ αΐΐ ίηβ άίαΐβοίβ, β,ηά ίβ νβ,ηΐίη^ ΐη ίηβ,ί α,ιι&ΐίί^ νηίοη
ηββ ]ιΐ8ίΐ7 οββη ίβπηβά ρηπί^ '*.

1 ΑίΗο ΟταΙση, νοί. ίί
,

ρ. 430. • Οχ/οτά ΡΜΙ. 5οε. ΤταηιαΟχοτα, 1888-9, ρ. 87.

» Τηηα η 41. « ΡΙβίο, Ρτοΐ. 837 η.

* Ερίΐ&ρΐι ο{ ΕηηρίάεΒ, α(ΙΗ1>α(βι1 Ιο Τΐιαΰ^άίάββ.

* Λ'ίΊΐ- ΡΗτυηϊεΗια, ρρ. 161, 162. ΗβΗαάίαβ, α κΓ&ΐϊΐηιιιπίΐη οί ΙΗβ δίΐΐι οοπΙιιγ.υ α.ιι., ςαοΐεά 1>7
ΡΙιοΙίυβ, 8Οΐηιιι&ηΒ08 ί\\β ηααΚθΓ α<1ιηΪΓαί)1ν :— ονδίν θαυμαστά» άνήρ (ν στρατιίαιι σχολάζων καΙ ξένων
σννοι-σιαπ (ί τίνα ταρακάπτα τη! πατρίου φωνψ' δώ νομοθέτη» αυτόν ούκ ίν τα άττικισμοΰ ταραλάβοι.
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^β βηθ ΐη Ώβπιοβίηθηθβ1 ίηβ ΓθΠίείΓΐίΒ.'Μθ Βίοι•}• οί α, ηιαη Λνΐιο Ηαεί ϋββη βοΐά
{γοπι οηβ ραι-ί οί Ογθθοθ ίο αηοίΗθΓ, αη<1 ΙιεμΙ &1\ν&.γβ Ιϊνβά αιηοη<* Οι•θβ^-8ρβιι1;ϊιι^
ρβορίβ; οιιί γβϊ, νηβη Ηθ Γβίυπιβά ίο Ηΐβ η&ίίνβ ΑΙΗθηβ, Ηθ ηο Ιοπ^θγ ΙιιΙΙίΒά ΑΐΙίο.
ΤΗβββ &Γβ ίΗβ νοιχίδ οί ίΐιο ΙίΙί^ίΐηΙ £ογ νΗοω ΒβπιοβίΗβηββ «τοίβ ίΐιίδ βρββοΗ :—
διαβεβλήκασί μου τον πάτερα ώς ε(ενιζε 'ίΗβγ Η&νβ ίίΐΐβθΐγ βοουβθά ΠΙ7 ίίΐίΗθΓ οί

ίρβαΐπ η§ α. ίοΓθϊ^η άϊβ,ΐβοί '. ΤΗβ,ί ϊβ ίΗθ ρΓορβΓ βϊ^ηϊ ύοβ,ίϊοη οί ξενίζω.
ΚιιίΗβΓίοΓά' ριιίβ ίΗθ ηΐίΐΙΙβΓ νβι-γ οΐββτΐγ :—'Το »η ΑίΗθηϊαη οί ΙΗθ Ηβ8ί 8§θ

ηοίΗϊη$ συΐ οοηδίαηί οοοαπιυηίοη •*νΊίΗ Ιιϊβ οοηίβπιροΓ8.ι•ίβ8 οοιιΐά Η&νβ ρΓοάαοβά ίΗβ,ί
πι&τνβΐΐουβ ρΓβοίβϊοη οί 1&η£υα£θ ^ΗϊοΗ ϊβ οΗβοι-νοΗθ ΐη ΑιϊβίορΗα,ηββ, Ρΐβ,ίο, β,ηά
ΙΗθ Ογ»Ιογ8....Νο ΑίΗβηΐαη οί ίΗθ σββί άβ,γβ ιιββεΐ ίοΓ οηϋηαι^ ρνίΓροβββ ίρχηται ίοΓ

'5> ερχόμενος ΪΟΓ ίων, πωλήσω ίοΓ άποδωσομαι, τίζω ίοΓ τέξομαι, κάρτα ίοΓ σφόδρα, γαί
Ηθ Γβοο^ηϊββά ίΗβ,ί ΐΗβχ νβΓβ ΐη ρΐ&οβ ϊη Τι-£ΐ£6θ!γ, β,ηά ηιΪ£ηί, ίοΓ Ηϊθγβ,γ^ ριίΓροβββ,
οβ βηιρίο^βά ίη Οοπιβοίγ. Βαί ΐί ίΗθ βαιηβ πιβ,η πιονθά ίοΓ & γβατ ογ ίνο αιηοη£
ΟΓββ^ ρβορίββ τρΗΪοΗ υκοά ϊρχηται, ερχοιτο, πωλήσω, τεξω, β,ηά ίΗθ Ι&β, ίΗθΓΘ 18 ηο

ςαβθϋοη Λ»* Ηβ νοαίά ίοΐΐον ίΗβίχ βχβ,ηιρίθ. Ιί ϊβ οοηίΓΜ-γ ίο 8,11 ι-βαβοη ίο ίΓβ&ί
ΧβηορΗοη αβ & §οηυΐηο Αίίϊο \νι•ϊίβΓ αηά ίο »ρρ1γ ίο Ηίηι ΙΗθ ββ,ηΐθ βία,ηάαηΐ ίΗαί
τα&γ ϊνιβίΐ^ οθ αρρίίβά ίο ΑπβίορΗβηββ, ΡΙβίο, β,ηά ίΗθ Ογ»Ιογ8 '.
ΤηβΓβ ίοΐΐονβ α νοο&\>\ι\&τγ οί ίγρϊββ,Ι υη-Αίίϊο τνοπίβ ίη ΧθηορΗοη (ηκιίηΐγ Ιοηϊο

ογ ροβίίοΒ.1), ββίβοίβά ίτοπι ίΗθ 1οπ§θγ Ιϊβί §ίνβη Η/ ΒιιίΗβΓίοπΙ :—

ΧβηορΗοη Αΐίϊβ ΧβηορΗοη ΑΐΙία

άγλαια κόσμος θάλπω θερμαίνω

άγχιτίρμων
άύαής

γ«'των θτγγω άκονάω

ασΰν€Τ0ί θιγγάνω άπτομαι
αλίζω άμννω καίνω αποκτείνω

άλίζω αθροίζω κάρτα σφόδρα

αμανροω αφανίζω κλήζω καλίω

άπίρΰκω κωλνω λάφυρα σκνλα,

άτημίλητος ήμιλημίνοί λαχοϊ μέρος

αχοϊ λΰττη μαστηω ζητεω

βιοτη βίος μήκιστον μακρότατος

γανρόομαι ά-γάλλομαί μνσάττομαι βδελΰττομαι
γ(ΐνάμα>οι, οί γον€Ϊϊ όλβος ευδαιμονία

γνωστηρ
ύΐσιτόσννοί

ίγγνητήτ ττίπαμαί κεκτημαι
δεσποτικοί πιριίπω θεραπεύω

ίχτταγλοί θαυμαστοί ιτορσννω παρασκευάζω

ίμολον ηλθον σαφηνίζω άποδείκνυμι

ΐϋθημοστίνη ίϋκοσμία νποθημοσΰνη παραίνεσις

(ννάζω κατακοιμαω φρα/όω νουθετεω

■ηλίβατοι απόκρημνος φύρδην άναμίζ
ι ϋβπι. ρ. 1304, ςαοίβά ίη Ναα ΡΗτι/ηύ.■Ηχιι, ρ, ,162, νηβΓβ δοΐοη'β Ιϊηββ βΓβ αίβο βίνβη :—

ιτό\\ούι δ' ΛΒ^ΟΛ πατρίδ' €7 θί&ΚΤΙΤΟν

άνή-γα-γον πραθέντας, 4λλο? έκδίκωί,

&\\ον δικαίως, γλώσσα*» ούκέτ Αττικην
Ιένταί, ωχ άν τολλοχΒ τλο»ω,αί>Όΐ/ί.

* Νοβ ΡΗτυηίοΗια, ρ. 168.
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Α βοηοΙαΓ βνβη Λ*ϋη βιηαΐΐ βφΐίρηιβηί νϊΐΐ βββ αί οηοβ ίηαί πιαηγ οί ίΐιβδβ
Χβηορηοηίΐηβ νοπίβ &γθ οί η. ίγρβ ϋηβαίίαοΐβ ίοΓ Αίΐϊο ΡΐΌββ. ΜοΓβονβΓ, ΐί πιαβί
οβ ηοίθά ίηαί ϊη βοπιβ ροϊηΐβ Χβηορηοη'β βγηίαχ άοββ ηοί οοηίοπη ίο ίηβ Αίϊίο
κίαικίιιΐ'ά. ΝβνβΓίηβΙβββ, τνβ οαη Γβαάϋγ αίΐιηίι ίΐιαΐ ηβ τντοίβ τ^βΐΐ οη ηιαην

ίηΐΘΓθ8ΐϊη§ Ιορίοβ. ΤΗθ ίβοηηϊοαΐ ίβΓπιβ οί ΒβνβΓαΙ βυβϊβοίβ—ββρβοϊαΐΐγ ίηοδβ οί
ίηβ αι-ί οί ν&Γ—β,Γβ οίί,βη ΓβρΓθββηίθά ϊη ίΐιίβ Ιιβχϊοοη ύγ ίηβΐΓ Χβηορηοηίΐηβ
βψιίναίβηίβ.

IX. ΤΗΕ ΝΕ\ν ΗΕί,Ι,ΕΝΙΟΑ

Τηβ ηΪ8ίοι•ϊοα1 ίΓΑ^τηβηί1, ίοιπκΐ αί ΟχγΓηγηοηιιβ ϊη 1906, ίβ £βηβΓα11γ ίηου^ηί
ίο οβ ίηβ νοιί οί Ήιβοροπιρνίδ ; 1>ιιί βοπιβ ηβογιοθ ίί Ιο ΟαίίρριΐΒ, ίήβ 'οοηϋηααΙΟΓ'
οί Τηηογάκΐββ. Τηβοροιηρυβ (βοηιίί 350 Β.α) ναβ ίΐιβ πιοβί άίβίίηβΐιϊβηβά οί ίηβ
ρυρίΐδ οί ΙβοοπιΙθϋ ; αηά οβΓίαίηΙγ ϋιβ άίβίίοη οί ίηίβ ηβν ΗβΙΙβηίαα βηοννβ ίΓαοεβ
οί ΙβοοΓαίβαη ίηϋυβηοβ. Οη ίηβ βΓβί ρα§θ ^θ ιηββί νϊία βχοβίίβηί βχ&πψΐβδ οί ίηβ
ΊίΓΟαηβ' βίνΐθ '•—των Αθηναίων άγανακτοΰντων όσοι γνώριμοι, και χαρίίντ*! ήσαν
'ΏΟίβΛοΙβΒ αηά ΠΟβη οί ουΙίυΓθ ' (ϊ 2), αηά οί μΐν ΙπιακΛί καϊ τάϊ ονο-ίαϊ Ιχοντα ίσπογον
τα παρόντα, οί δ« ττολλοΐ και δημοτικοί. . .

'
£0θά ωβη αηά ίΓυβ αηά ΗοΙάβΓβ οί ρΓορβΓίν',

ορρ. ίο ΊΗβ πιαηγ ^ί^η άβηιοοΓαΙίο νίβνβ' (ϊ 3). Βοίη χαρίεις αηά επιεικής &Γβ
ΙβοοΓαίβαη ίη ίηίβ ροΐίίίοαΐ ββηββ. ΊΊιβη α Ηΐίΐβ ίιΐΓίηβΓ οη ίηβ νι•ίίβι• υβββ οί
ΡΛτιστοι. καϊ γνωριμ-ώτατοι των πολιτών (χϋ 1). Νοίβ ίηαί ηβ ανοίάβ οί ολίγοι. Τηβ
ιΐΒθ οί πιοηιΐ ίβπηβ ίη α ροΐίίϊοη.1 ββηββ Ϊ8 Λνβΐΐ κηονη.
Αβ οίηβΓ ϊηβίαηοβδ οί ΟΓηαίβ νοοαοιι1αΓγ νβ πιαγ φΐοίβ ίπεΒοσαν πολν προς

(νδαιμονίαν όλόκΚηρον (χπ 3); κομώη φαύλων και γλισχοως παρίίχοντο χρήματα (χϊν 2);
τα άδρο'τατα 'ίπθ πιοδί βαοβίβ,ηίϊαΐ βΙβηιβηίΕ' (ίν 1): οί. ΙβοογλΙθβ 255 ο, οί &&ρότ(ροι
'ίηβ βίΓοη^βΓ*.
Τηΐβ ίΓΟ^ηίθηί ίβ αίδο αδβίυΐ ίοΓ ιιιίϋΐ;ΐΓγ ίβι•ηιίηο1ο^γ, μικΙ ηαβ ίκΐάθά ίο ίηο

Ι^οχϊοοη ίη ββνβΓβ,Ι ροϊηίβ :—
τοϋϊ κονφουϊ την στρατιωτών (νϊ 4)

.

ΓιΐάάβΠ Η,ηά δϋοίί ί,'ΐνο ΙΙΟ θ1θ88Ϊβα1 ίηβίίΙΙΙΟβ
οί οί κονφοι ίοΓ Ίϊι;Ηΐ-απηβ(1'. ΤΗΐιΟ^άϊάββ ηαβ κονφωι ίσκευασμίνοι (ίν 33).
ο-νντ€ταγαίνονϊ Ιχοιν (ν τφ ττλινβ£ω τού« στρατιώταϊ (νϊϊ 2)

.

ΤΗθ ρηΓΟδθ «ν τφ πλινθίω
'ίη α Βφίβ,Γβ' ν»8 ρΓβνϊοιιβΙν ]ιηο\νη οηΐν ίι•οπι ΑΓΓΪ&η αηά ^08βρΗι13. Οί. ίν
πλαισίω τπάχθαι (ΤΗαο. νίΐ 78).
ίξίταο-μ,ίϊ 'ϊηβρβοίϊοη', 'Γβνϊβν^' (χ 1

,

2). Τηιιονάίάβ8 ηαβ ί^ίταο-ιν οπλών
ποιιΐσθαι (ίν 74). Βαί ί^ντασμόι ■&&& ρΓβνϊονιβΙ^ οη1γ ληονη ίη α ηιείαρηοήοαΐ
ββηκβ,—ττ^ϊ ήμιτίρας ίχθρας τον ΐξΐτασμον ποιχϊσθαι (Οι;ιη. ύβ ΟΟΤ. ρ. 230).
ιτορθών καϊ λίηλατών τη9 χώρας τήν άκίραιον (χνί 5). ΟΐΙΓ αυίΙΐϋΓ, ^Ηθ υβββ

λιηλατίω ίΙΐΓβθ ίϊπίθβ, §ίνβ8 ϊ
ί ΙιβίίβΓ ανιίηοΓΪΙν ίηαη ϊί ηαά ΙοβίοΓθ (Ιοηϊο αη<1

ΧβηορΗοη οηΐ^).
ο-4» τοίϊ οττλου (χ 1), ίοϋο^βά ον ίΗβ ίάίοπιαίϊο ίν τοΐϊ όιτλοκ (ίΗΓβθ Ιΐηββ οβίον/)

αηά σνν ΐγχίψώίοΐί (§ 2), ίοΐΐονβά 1>ν ίηβ ωοΓβ οοιτθοί μετ' εγχειριδίων ϊη Ιηβ βαιηβ
βοοίϊοη, αι•ο νβΓ^ ίηβίπιοΐϊνβ. Τηβ νπΙβΓ 8ββηΐ8 νβΓν ιιηοβΓίαίη αΒοιιί ίηβββ ροϊηίβ ;

οί. Αρρβηάΐχ Β. Ηβ ηαβ α οοιτβοί Αίίίο ιιββ οί ο-ύν ϊη χϊ 3 Θίοττκΐϊ σνν Εντρησιι.
Ίτινταναΐα (ϋ 4), 'βςιιβχίΓοη οί ϋνβ βηίρβ', ν/αβ ρΓβνΐοηβΙ^ ίοιπκΐ οηΐν ϊη Ροΐναβηυβ,

\νηο ΰουπβΐιοιΐ 160 α. 1 1.

1 Ραΐϋβΐιβά ϊη Ιΐΐθ Βοτίρίοταιη ΰίαιβίοοηιπι ΒίύΙίοίΗεοα Οχοηίααχ».



ίΝτκυϋυσποΝ χχπι

Χ. Ν0ΤΕ8 ΟΝ ϋΕνΕΙ,ΟΡΜΕΝΤ ΙΝ ΤΗΕ ΟΗΕΕΚ Ι,ΑΝαυΑΟΕ

ΤΙιθ Οτββκβ ηβ,νβ α νοηάθΓίαΙ Ιονβ ο£ ΓβίηίΌππη§ Ληά νβτ^ίιψ ίηβΪΓ Ιβ,Ώ^α&ξβ ίη
πι&η7 άίβΘΓβηί \νβ^β. Τΐιβ πκ»1 ηοίενοι-ίηγ οί ΐΐιβββ Ϊ8 ί,ηβ ιιββ ο£ £Ηβ ηβιιΙβΓ
βχίίοΐβ \νίίΙι ^βοΐίνββ. Τ1ιΪ8 άβνϊοβ (ίη ΐηθ κϊη^αΐαι-) ΐβ οίίβη νθΐ"7 ηββίυΐ £ογ
Γβηάβηη§ Έη^ΐΐβη β,ββίτ&οί βχρΓΘββΐοηβ ΐηΐο ΟΓβθΐί. Τηβ ηΐϋηηοπκιη ιιιιικί ηοί
1)β ονβπίοηβ ίη ομγ ρτΌββ. ΤηυογαϋάβΒ Ηαβ βωρίο^βά ΐί βηου^ΐι (ββρβοΐβ,ΙΙγ ϊη
ϋϊ 82, 83) ; β,ηά ίηβ βχοβββΐνθ ιιββ οί ϊί 1>7 Ιβ,ίβΓ αηίηοΓβ ΐβ οηβ οί Ιηβ ηιαΐ'1<8 οί
(Ιβοαάβηΐ ΟτΓββ^.
ΤΗβ νοκίβ ίΐηά ρ1ιι•8.868 ηιιοίβά ίπι•ου£ποιιΙ ΙηΪ8 «βοίίοη λγθ ηβαιΊ/ αΐΐ βυΐίαυίβ

ίθΓ Οτθβίε ρΓ086.

(Α) ΝβυίβΓ αι-ίϊοΐβ τ^ΐίη 8,ά)βοίίνο3

(1) Ιμ ΒΐϋουίΛκ — ίο άβηοίβ

(ί
)

οοηβτβίβ βχρι-βββίοηβ, ββρ. α βοΙΙβΰΐίοη ο/ρβορίβ :—τό Έλληνικόν1, τό όπ-λιτι-
κον, το σνμμαχικον, τό θήΚν*, τό θ€Ϊον3.

(Ϊί) α&βίταοί βχρτβββίοηβ :—τό πιστόν, τό ήηθις, το Βραστήριον, τό άβροδίαιτον',
τό μνθώοις, τό νησιωτικόν*, τό άντίζοον*.
βοπιβίΐηΐΒβ νΐίη 0Γ8.3Ϊ8 ϊη νβΓ8θ :—τάνο)χΐον, τονη•ΐ£ΐκίϊ, τοΰ\ιΰθιρον, τωμβλν της

ββρβοΐβ,ΙΙ^ ρΐι ϊΐοβορίι ϊο&1 ίβπηβ :—τό αγαθόν, τό καλόν, τό τΐλίον, τό κενόν, τό
απιιρον , το θίρμοτιρον και τό ψνχροτ€ρονα.
νΐίΗ ηβ§8.ΐϊνβ &ά}βθίΐν6β :—τό άφνλακτον, τό άστάθμητον της τύχης, τό άπιψό-

καλον"•.

νΐίη βάάΐίΐοη οί βχΙνθΓΟ :—τό παραντικα ηδύ, τό ίμττληκτως ό£ν".
οοηαρΒ,ΓΗ,Ιίνβ α^βοίϊνβ »ηά ρΓβροβΐίΐοη :—προς τό /βίλτιον τρίπίΐν, προς τό

ηνιώπρον καταστηναι "
.

ίο ίοΓίη β,η βΛίνβΓοΐβ,Ι ρηΓΟδθ :—προς τό ΐΐΓΐ(ΐκίς1', προς το καρτΐρόν1*, κατά τό
Ισχυρόν.

(2) Ιν ριλικλι, — ίο άβηοίβ οοηοτεΐβ βχρτβεβίοιίί :—τα σηνά, τα βράχια", τα
ντηρόρια11, τα. απόρρητα", τα διάφορα, τα στρατιωτικά, τα ηθικά, τα νγι*ινά1β, τα άιι
άτοιτα", τα μίσα των πολιτών10.

1 'ΤηβΟΓββκίοΓοβ'. • ' ννοωβη-Μηά". • 'Τηβ βοαβ', Ήββτβη'.

4 *8οΛ ϋτίηβ', ΊίϋΣΠΓ^'. » ' Ιηβηίατ ροβϋίοη '.

β ΌρροβίΙίοη' (Ιοηίο οηΐ;).

7 ΌαΙΙηββΒ οί Λβ Ιίίβ ' (Ηίτοηάαι), ηοί Ιο οβ ίπιίίίΐΐθά. 8 'Τηβ ίηΰηϊίβ '.

» ' ΤβπρβπιΙπΓβ

'

(ΡΙαίο).
10 ' Ασββηοβ οί ίωίβ ', Ύηΐ8»ηί7'.

11 'Ρηιηϋο νίοΐεηοβ '. α ' Το οη&η^β 4ο α ιηίΙάβΓ ζηοοά '.

13 ΈφάίΜί'. * Οί.τρόιβΙαν'ποΙβηαγ'. " ' 9η&11οτβ '.

ι•
«ΡοΓβίβη αϋαϊπ'. " ' 81α(β ΒβοΓβΙβ '. 18 •'ννηοΙβΒοιηβ ίοοά'.

*•
*ΕνβΓ7 ηβ» ραταάοχ'.» 'Τηβ ηπάάΗηρ; ββεΐίοηβ απιοη^ (ηβ οίιϊζβηβ'. Νοίίοε ΙηαΙ Ιηβ βηιρ1ο;ηιβη( οί α ηβηΐβτ

ρΐαταΐ \Η11 οίίβη ηβΐρ αβ ϊη ββτ(αϊη (ϋΐϊϊοιιΐΐίββ άιιβ (ο (ηβ άβηιαηάβ οί Εηςίίβη βίγΐβ, ν.%. 'ν,ΛΙ)\ βΆ
ίηβ ΟίΓβ&αβ ϊη ηϊβ ηβηά', τάπ-α ίιά χ«ρΑ» ίχωκ. Ρογ Ίηββθ ρπηοίρίββ', 'ίηβββ οοηβίάβΓβϋοηβ ',

βίο. ταντα νίΐΐ οίίβη βπΠΐοβ. Οί. αίβο τά παρά τύ» Άϋψ'αίαι/ Ίηβ ΑΙηβηίαη ρΓοροβη,Ιί'; {φρύνουν τα
των Αακιβαιμονίων

*

11αο_>-εοροαβεά Ιηβ δρατίαη εααββ'.



χχιν ίΝΤΒΟουσποΝ

(£) ΝβϋίβΓ Η,ΓίϊΟΐβ -ννϊίΐΐ ρ3,Γίίθίρ1β8

(1) Ιν 8ΐυαυι>ΑΚ—ίο άεηοίβ
(ϊ
) οσιιοτβΐβ βχρτβ88Ϊοη8 :—τδ θρυλοΰμενον1, τδ συνεστηκός*.

(ϋ) (ώβίταοί βχρτββ8%0Π8 :—το δίδιόϊ, το θυμούμινον', τδ δρθοΰμενον*, τδ
κατόρθονν*.

(2) Ιν ργλιεαΙ/—ίο άθηοίθ βοη&βΐβ εχρτβββίοηβ :—το υπάρχοντα, τα. εχόμενα',
τα προκείμενα7, τα ττροσιόντα8, τα. ΐίσπλίοντα9, τα. Ιμοί τππολιτινμίνα.

(0) ΝβτιΐβΓ αΓίϊοΙβ ν/ΐϋι &άνβιΐ>3

το οίκοι, τα κΰκλω1", τα εντεύθεν, τα κάτωθεν11, τό επιπολης11.

(ϋ) ΝβυίβΓ αΓίΐοΙβ τνϊΐΐα ββηϊίΐνβ οΓ Βαββίαηίίνθβ
τδ των Ιφόρων", το της νήσου1*, τα της πόλεως.

(Ε) ΝβιιίβΓ ατϋοϊβ ττϊίϊι ΐηβηϊίϊνβ

τδ τίκτΐΐν", τδ φρονεΐν™, τδ προκατεγνωκεναι μηδέν", τδ αφάνες τον κατόρθωσαν13,
δια τδ θε

*#* Νοίβ βίβο ίΗθ £ο11ονΐη§ :

Σ ΝεΟΤΕΒ ΑΟσΕΟΤίνΕ νίΤΗ Τ£

Α νβι-γ £«Μ5β£ιι1 θ£Γβοΐ Ϊ8 ρΓοάηοβά βν ίΐιβ υββ ο£ τι νήίΐι ηβιιίβΓ ΕΟ!]βοίϊνβ8.
Νοίβ Ιιον ίϊιβ βι-ββκβ ΙΛθ ίο υββ ϋ •97ΐί1» βοπιβ ο£ ίΗβΪΓ ρΓβίίίββί ίκΐίβοίίνββ :—
άβελτερον, αμβλΰτερον, άνήκΐστον, απόρρητον, άστεΐον™, δυσχερή, ίνθύμιον", μετεωρον33,
νεωτερον, πλημμελές", ποικίλον, σαθρόν. ΗβΓοάοίϋΒ Ηαβ δεινόν τι ί^ϊοβ, '&η βν£ιΐ1
ίΐιοηβΐιί', '& ίβΓΓΪΜθ βίαίβ ο£ ιπΐπά". 0£. ίΗθ ηβ£αίϊνβ αββ, ονδίν ΰγιες αηά οίδίΐ'
ποικίλον.

II. ΡαΚΤΙΤΙΥΕ ΟΕΝΙΤίνΕ \νΐΤΗ τι
8ΐιιπ1ιιι• ίο ίΐΐθ »1κ>νβ ίδ αηοίΗβΓ νβΓν £Γ8.οθ£ιι1 ιββ,—τι οοηβίπιοίαΐ νάΐΗ ίΗθ

1 'ΤΙιο οοιηπιοη Ιαΐίι'. * * Τΐιβ οοάν (οί οοηΒρϊταΙοΓβ) ττΐιίοΐι Ιι&α. ΛβββπιΜθά '.

* Άη^βΓ'. * 'Βαοοβββ'.

*

Χΐΐϋο^ϋάεβ Ιιαβ β,ίβο τό άηιμένοψ τί}ι -γνώμη; 'βΙαοΙαιββΒ οί ιηϊικί' Β,ηά το ίιαλλάβ-ιτοΐ' τη{
•ρώμη* ΊϋββΓβηοβ ο£ ορίηίοη'.

* 'ΤΗο ηκχΐ Ιΐιϊηρβ '. 7 ' ΤΗβ ΙβΛ Μογθ οηβ '. 8 'Κβνβηαββ'. • ΊπαροΓίβ'.
10 ' ΕηνίίοηηιβιιΙ '. " ' Τΐίβ βη&ΒίΓαοίιΐΓβ '. " ' ΤΗβ βυι-ίηοο '.

» ' Τΐιβ ρονβΓ οί Λβ ΕρΙιοΓβ '. " 'ΤΙιβ βίβίβ οί ίΐιε ίβίβηά ' (8ορΗκΙα).
15 ' Μο&βΛοοα ' (8ορΗο^). « 'Ββηϋ?'.
17 ΈηΙίτβ αοβεηοβ οί ρη]ηαΐθβ' (Ζ>«ηο»ίΛ«η««).
18 ' Τΐιβ υηοβΓίβίηΙ γ οί 11ι« ρΐΌβρβοί οί Βΐΐϋοθββ '. " ' ΒβοαιίΒβ ί>ιβν αΓβ άίνϊηβ ΙΜη^β '.

10 άστεΐόν τι 'βοιηβ νϊΙΙν Ιίιίηκ'. " Ινθύμών τι ' βοπιβίΐιϊηκ οη Ιΐιο οοηΒΟΪβηοβ '.

22
μίτέωρόν τι

' 8υπΐ6 ΙιϊκΗ ^τοιιυιΐ '.

'α τι πλημμ(\4ί ' Βοπιβίΐιίηβ Ιι&γβΙι οι ίαιιΚ^', ΒβνβΓοΙ ΙίιηυΒ ίη ΡΙβ,Ιο αηά Εατϊρίάββ.



ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ XXV

ρΒΓίΐϋνβ ρβηίΐΐνθ :—νπίφαινί τι ήμίρας1, των κατά την πάλιν τι, των όλων τι*, τι των
προνργον*, των φαύλων τι και προχΐίρων τι. 0£. μη τοΰτο των αδυνάτων ■

$
,

ΙΪΙ. Ί £β8.Γ
Ιΐπδ 13 οηβ οί ίΐιβ ϊηιρο88ίο1β ΐ)ΐίη§8' (ΑνίδΙοΙΙβ).

III. Τν0ΚΟ8 ϋΕΝΟΤΙΝΟ ΤΑΕΙΟϋΒ ΔΕΤ8 ΑΝΟ 80ΙΕΝ0Ε3
Τηβ «.γΙϊοΙθ \νίίη ίβΐΗΪηϊηβ 84]βοΐίνθ (τίχνη ογ ίπιστήμη υηάβΓβίοοά) ίβ ο£ίβη

βπιρίονθά ίο ιααΐίο ηβν νοπίδ, ββρβοίβ,ΙΙγ ϊη Ρΐβ,ίο βηά ΑΓΪβίοίΙθ :— ή γυμναστική,

η μουσική, ή πολιτική, ή ηθική, ή διαλικτική, ή ρητορική, ή στρατηγική, ή ναυπηγική,

ή Ιατρική, ή ιππική, ή άλκυτικη*. ΛνίΙη ίηβ ΟΟΠίπίοηβΓ θ£ ίηββθ νΟΓάβ, β.β. μουσική
&ηά οπτική, ίηβ αιίϊοΐθ ίβ ο£(«η ΟΓηίίίβά.

IV. ΟΤΗΕΚ ΜΕΤΗΟΌ3 ΟΓ ϋΕΥΕΙ,ΟΡΜΕΝΤ
ΤΙιθ £ο!1ονίη£ άβνβίορπίθηΐ» ηιβ,γ 1>θ οπβπν ΠΙαβίΓΛίθά :—

(ί) ίχω 8.ηά οΊάκιιμαι \νίΛ Λ(1νβΓ08 ίο βχρΓβ88 8. 8ία(β :—όντως «χω, καλώς ίχω,
ονσκόλως ίχω, όράτι ώϊ οιάκαμαι, φαΰλως διάκΐΐμαι, ίπιφθόνως διάκιιμαί τιιί';
(ίΐ) ίηβ Μ86 ο£ βνΛβΙβ,ηίίνββ (εβρβοίβΰν ίηοδθ ΐη -σΐϊ) νίΐη ποιούμαι: —φνλακην

ττοιονμαι, πρόνοιαν ποιούμαι, Ιξίτασιν δπλων ποιούμαι, οικίίωσιν αυτών ποιούμαι" ;

(ίϋ) ίηβ βό^βΟίϊν&Ι 113Θ θ£ &άνθΓ08 :—άντικρνς δουλίΐ'α, άρδην ίλίθρος, άλλως
όνομα7, ό πάνυ Ώ.€ρικλή<ι*.

XI. ΟΕΝΑΤΕ ΕΙ^ϋΐνΑΙ,ΕΝΤβ

Οηβ ο£ ίηβ πιοβί ηοίβ«ΌΓίηγ £ββ.ΙυΓθ8 ίη Οτββίε 1θχίοο§Γίΐρηγ ίβ ίηβ νββίίη ο£
οπιαίβ βα,ιιϊν&ίβηίβ βπιρίογβά ίο βχρΓβββ α,υίίβ οπϋηει,Γγ ίάβω. Εβρβοϊ&ΙΙν ίβ ίηίβ
Ιΐιβ οειββ ϊη Ιοηίο »ηά Τγη,^ϊο, ΉτηβΓβ ίηβΓβ β,γθ πιαηγ βιιοη βνηοηγπιβ, νηίοη ηιαν
▼βΐΐ 1)θ άβΒΟΓΪΟθά £18 ' §Γ8,ηθ1ίθ8θ '.

Ταΐίβ ίηβ νο«1 ίλινΰω, ίηβ 1)β8,ιιίί£ιι1 δγηοηγπι οί ησυχάζω. Ιΐ ίδ υδθά ίνΐοβ ίη
ΑθδοΙινΙυΒ, £οιιγ ίίηιββ ϊη ΗβΓοάοίυβ, α.ηά &ί Ιβακί ΙΙιγθθ ίίιηβθ ίη ΗίρροοΓ&ίββ, ννΐιο

πιίβΐιί ηανβ δαίά ίο & ραίίβηί «λινυ'ίΐν σ« δεΐ

' νου ηββά α, Γβδί '. ΤΙιθ νοί'ά Ϊ8 ;ιΙκο

ιΐδβά ίη πιοο^-ίΓ&^βάν (Αγ. Τ/ιββτη. 598).
Τηβη ίηβΓβ ίβ ίηβ οβαυίί£α1 νοΓά άφρόνη 'ίηβ Ιτίηάΐγ ίίπίθ', υβθά 1)γ πιβηγ ροβίβ.
Νο Αίίίο ρΓοβθ •ννΓί1.6Γ οβθοί ίΐ. Βιιΐ ίΐ ίβ οοπιηιοηβΓ ίη ΗθΓοάοίιιβ ΐηαη νΰζ. Αικί
Ηίρροοπίίββ ηειδ ήμίρην και ΐυφρόνην αηά δυο ημέρας και δυο €νφρόνας.
χαρωναζία

' η&ηάίοΓβίΐ ', 'ίκκίβ', οοοιίΓβ ίη Αβδοηνίαβ, ΗβΓοάοίηβ, αηά Ηίρρο-
ΟΓ&Ιββ. Ι<« Αΐίίο βςαίν&ίβηί ίβ βίπιρίγ τίχνη, β,ηά ΐη&ί ο£ χιψώναξ (ΗβΓοάοίηβ βιιά

Έητίρΐάβδ) Ϊ
8

χΐΐροτίχνης : ΪΙ τηβαηβ ' οηβ νΐιο 18 ηιββΐΟΓ ο£ ηΪΒ Ηβ,ηάδ ', χιιρων άναξ :

θ£. κώπης άναξ (Αθδοη. ΡβΤ8. 378).
Τηβη τγθ ηανβ & νβΓγ 1εγ§θ οίαββ,—^Γαηάίοββ πίθΙ&ρηοΓβ ίη ΪΓ&^βάν νϋηοιιΐ;

1 ' ΤΙιβΓβ ν»8 ϊηβΐ α βίΓββΙ οί άβ,νΐίκΐιί '. ' 'δοπιβίΐιίηκ οίβπρΓβιηε ίοιροΓίίΐηοΘ ".

1 ' δοιαβίΐιίηβ οΓ αάναηί&^β '. * 'Ατί οί ίϊδίιϊπ^ '.

> ' Ι &ια βχροββα Ιο βοηιβ οηβ'β άϊβΐϊίβ '. • ' Ι &ρρΓορπ&Ιβ ΙΙιθπι '.

* ΌτιΙπβΙι* βΙβνβΓ^', 'ϋΙΙβΓ άββίπιοΐϊοη ', Ά πιβτβ ηαπιβ'.

8 'ΤΙιβ οοηβυιηιη&ϊβ Ρβποΐββ' (ΧΐηορΗοη) ; οί. ο
ί τανκ τί^ βτρατιατων (ΤΗχνη/ϋάει) βηά ή δΊτω»Μ {Ν.Τ.).
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&ην ρβ,Γβ,ΠβΙ ϊη ϊοηίο ρΐΌββ, Θ.&. μίασμ' ϊλίζας ουκ νπΐρτο((ΰσιμον (ΑββοΗ. 8ηρρΙ, 473)
βηά άτΎ/ σνγκατίζευκται κακή (8ορΗ. Α]ΟΛ 123).
Ιη Αίίίβ ρΓοβθ β,ίβο ίηβΓβ βτβ 1118,117 ' οπιαίβ βηυίν&ίβηίβ ', ίΗοα§Η, οί οουΓββ, ηοί

80 8ίΐ"ί1πη£ 88 ίηοββ ηιβηίίοηβοί &Ηονβ. Ββαυίίίυΐ νοπίδ 1ί1«; ίυκοσμία, ΐναργής,
πλημμελής, Ιξίτηλος, σωφρονίζω, &ηά δίλιάζω ΕΓβ ίγρβ3 οί 8, 1&Γ§Θ ηιιπιΟβΓ. Ιί ίΗθ
βίικίβηί νίΐΐ ηοντ βηά ίηβη Βρβικϊ α Πίίΐβ ίίπιβ ϊη 1οο1πη§ ουί ίη ίΗΪΒ Ιιβχίοοη βοιηβ
α,ιιϋβ οοπιπιοη Εη^ΙίβΗ νοιτίβ, Ηβ νίΐΐ βοοη 1)β«ϊη ίο Γβ&ϋββ ίηβ πιατνβΐΐοϋβ ήοΗββ ο£
ίηβ ΟτΓββΙι 1&η£\ια£6 1>οίΗ ίη ρΓΟΒθ 8ηά νβΓββ.

XII. ΤΗΕ ΑΤΗΕΝΙΑΝ ΙϋΕΑΤ, ϋ,Ι,υβΤΚΑΤΕϋ ΒΥ ΤΗΕ νΟΟΑΒυίΑΚΥ

Ιη ίΗβ ΟΙοκάβ οί ΑπβίορΗαηββ ίΗβ Δίκαιοι Λο'γοβ οβ.118 υροη ίηβ γοιιηβ ΑίΗβηίαη
ίο άο ηοΐηίη£ Η&8Θ ίΗ&ί νίΠ βοίΐ ΙΗβ ίπια^β οί Μοάββίγ ίη Ηίβ ΗβΕΓί (τι^ϊ Αιδοία
τάγαλμα), Ηυί ίο ρ&88 Ηίβ ίίπΐθ ίη Ιηβ τνΓβ8ί.1ίη§-8οηοοΐ8, βίββίί οί Ιοοίι β,ηά πι<1<ίγ-
οηββίίβά (λιπορόϊ και ινανθί)•;), ηοί ΗαΗΜίη§ ίη ίΗβ ΠΜΐιΊίβΙ-ρΙ&οβ ; Ηηί £θίη$ άονη
ίο ίΗβ Αο&άβπιγ ίο πιη ΗΪ8 Ιαρβ Ηβηβ&ίΗ ίΗβ οΙίνβ-ίΓβββ, ίη οοπιρ&ηγ νίίΗ βοιηβ
φΐίβί βοοβΓ οοιηΓβάθ (μΐτα. σώφρονος ήλικιώϊόυ), Γβείοίβηΐ οί ίηβ ίπίβΓ&ηί ίπβ, οί
ο»Γβ1β88 ;|ογ8ΐιοβ (άπραγμοο-ΰνητ), β,ηά οί ίηβ βίΙνβΓ ρορΙβ,Γ, Γθ]οίοίη§ ίη ίΗβ κρηη^ίίάβ'Β
ρππίθ1.
Τηίδ δρίβηάίεΐ Αίηβηίβη ίάββ,Ι 018,7 Ηβ ίΠιΐδίΓΗ,ίβά β,ηά άβνβίορβά Ηγ ίηβ βίικίρηί,

ίί Ηγ άβ§Γββ8 Ηβ Ηββοιηβ8 {ιιηπϋαΓ νίίη ίηβ ποη νοο8Ηιι1&Γγ £ΐνβη ίη ίΗβ Ιιβχίοοη
υηάβΓ ίΗβ Εη^ΐίβη νοπίβ οίίβά Ηβίον. Ηβ \»ί11 ίηυβ υηάβΓβίαηά νΗ&ί οΐιαι-ίΐο-
Ιβι•Ϊ8ΐίθ8 ίοπηβά ίηβ Ιίίββ αη(1 άίδΐί^ββ οί ίηβ καλοί κάγαθοί οί ίΗβ οββί ίίιηβ αί
ΑίΗβηα,

ΒοοηβΗ, ΒοοήβΙιηβΒΒ.
ΟΙιηΙΙβι-, Οηβίΐεπηκ, Οηββιίαΐ, ΟηββτΓηΙηεΒβ, ΟΙιΠΓΐίβη, ΟΙιυι-ΙίβΙιηεβΒ, ΟΙεπιεπΙ, Οίβηιεηο;,

ΟοαΓίβουβ, ΟοτίΓίεΒ^, ΟηΙΙϋΓθ.

ϋίβοίρΐίηβ (βκδβί. αηά υίτδ), Όίχεοτά, Όίαοτάβτ, Όί$οτάετ\γ.
Ε&ββΓ, ΕαβεΓηβΒΒ, Εΐβςαηεε, ΕΙεραπΙ, ΕιιαίΙγ, Εχοεββ, ΕχοβΒβίτβ.
Οεηίΐε, ΟεηϋβηεΒΒ, Οοοά-ΙεπιρβΓ, Οτ&οβ, ΟΓαοοΓυΙ, Ογ&οϊοιιβ, Ογοββ, Ο^ηηαβϋθΒ.
Ηβ,πηοηϊοπΒ, Ηιιηιιοηγ.
Ι(ΟΐθΓ8ηοβ, ΙβΐιοιιιηΙ, ΙΙΙίοθΓαΙ, ΙΗ&βΓβ,ΙίΙ}•, ΙΙΙίΙεΓαΙβ, ΙιαιηοάεΓαίε, Ιηείεβαηεβ, Ιηείεβαηί.
^α^^^^β•
ΙιίεβηϋοιίΒ, Ιιίοβηΰοαβοεββ.
Μειιη, Με&ηηεβΒ, Μβοΐι&ηίο&ΐ, Μεάάϋηβ, Μοιίεβί, ΜοάεβΙ^τ, Μογοβθ, ΜοτοΒεηεΒβ, Μυβΐα

(μουσική).
Νθβί, ΝεβίηβΒΒ.
ΟΜϊκ'ίηβ, ΟοΒίίηαο^ι 01>ί«1ϊιΐ8ΐε, Ογ^θγ, ΟγιΙθγΙυ, Ουίταςε, Οπϋαββοαί.
ΡεΓνεΓββ, ΡεΓτεΓβεηεββ, ΡείΙ^, ΓΊιίΙίβΙίηε, ΡΙ&βΙίο, Ροΐϋβ, Ροΐϋεηβββ.
^ι1Η^1ί, ΡααεΙιεΓ;.
Βε&ηε, Ββδηβιηειιΐ, Βηάβ, Βυάεηβββ.
8βεπι1.γ, δεβιηΙίηβΒβ, ΒεΓνϋβ, ΒβΓνϋϋγ, ΒΙαεΙιηεβΒ, δχεορΗαηί.
Τ&βίβ, ΤαβΙβΙεΒΒ, Ιη Ιαηε, ΟπΙ οί ίηηο.
υηάϊβοίρΐίηεά, ύηοΙιΙπίΒΪνε, ϋητββηεά, ϋηβεειηΐί, ϋη}•ίβ1ιϋηκ, ΤίΓΟΒ,ηε.
νβΓΒβ,ΙΠε, νί^οΓοαΒ, νηΐβατ, ΥαΙκΛπί^.

Υίεΐάίηβ.

ι ΑάαρΙβά ίιοηι βι Βί&Λίβ'Β (ταηβΐιιϋοιι οί Λ'ι/δί» 995-1009.
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XIII. ΝΟΤΕ8 ΟΝ ςϋΑΝΤΙΤΥ
ΤΗβΓβ λγθ οηΐν ίΗτββ (ΙοιιΙ^ίαΙ νο-ντβΐβ ϊη ΟΓββΙτ, α, ι, υ. Τΐιΐρ ί&οί πα&ΐίθβ ίηβ

Γΐι1β8 ίοΓ ηιιαηΐί^' βίηιρΙβΓ ϊη
ίηηί; Ιιιη^υ»^6 ί^Β,η ίη ΐΜίη. 11 ίδ ρΓββηπιβά Ιΐιαί

ίίικίβηΐδ τνΐιο υββ Ιηίβ ΐ>ο(Λ \νί11 ηανβ βοπιθ ΐάθβ (1) οί ίΐιβ ΙλπιΜο γποΙγθ αηά (2) οί
ΐηβ ηιάϊπίθηΐβ οί ΟτΓββΙί αοοβηύυαϋοη, ννηίοη οίιβη Ηβίρβ υβ ίη ίηβ άβίβπηίη&ίίοη οί

ηιι&ιιΐϊΐν. Ιη υηοοΓίϋ,ϊη ο&βββ ΓβίβΓβηοβ ηιιΐδΐ. οβ ιιιαάθ Ιο ϋάιΐοΐΐ αηά 8οοΐΐ.

(Α) Τεκμινατιονβ

(1) Τηβ α οΓ ηη&1 βγΐΐ&οΐββ ΐβ βηοΓί ίη :—

(ί
) Ιηβββ βιιοβίίΐηΐίνββ βη<1ίη£ ϊη ρα,—αγκνρί, γίφνρά, μάχαιρα, πϊϊρά, σφαίρα,

μοίρα, ίθαρα, άρονρα, σωτειρα, »ηά ΐΙΐθΪΓ £Μ30ΐΐ88,ίϊνθ8 8Ϊη§υΐ8.Γ, άγκνραν, βία

(π) 8ΐιΙ)3ίηηΙϊνθ8, αό^βοϋνββ, β,ηά ρΛΓίίοίρΙβδ οικίίη^ ίη ο ρΓβοθάβά 07 λ
, ν, σ, τ,

ζ, (, ΟΓ ψ
,

Οβ άελλά, δέσποινα, ερευνά, λέαινα, μονσά, θάλασσα, γλωσσά, ρίζα, δόξα,
μίλαινά, πάσα, χαρίίσσά, λνονσά, λνσασά, λυθιΐσά, στάσά, τιμωσά, 8.ηά ΐηβΪΓ 8.001184-
4ϊνβ8 8Ϊη§ιιΐ8Γ, άελλαν, δεσιτοιναν, βίο,

(ίϋ) ίβαιϊηίηββ οί Λ^βοίϊνββ ίη -ν« &ηά ρβτϋοίρίβδ ίη -ω«, &8 βαρεία, γλνκυΐά,
λελυκνΐά.

(ίν) οβΓίαϊη βχοβρίίοη&ΐ ίοπηβ ίη -α ρηΓβ,—(α) αΤα, γαία, μαία, μνϊα, δΐά, μία,
πότνιά, (δ) ψάλτριά, προμνηστριά, β,ηά βίηΐίΐ&τ ίθΓΠ18, (β) 61108ίΛηίίνθ8 ϊη -εια ωκΐ -οια

(πιοβίΐν ΪΓΟΠ1 £κί)β<:ϋν68 ίη -•ης ααά -ους), αχ άλ^'σεια, άδεια, ΐνμίνίΐα, αναίδεια, ενκλειά,
άνοια, άγνοια, εύνοια \

(ν) νοοβ,Ιίνββ ϊγοπι ηοπιίη»ίίνβ8 ϊη -ης, αβ Πέρσα, τοξότά.

(νί) ηβιιΙβΓ ρΙιΐΓ&Ιβ υηΐβδβ οοη(,ΓΛθΐβ(1, 8,8 τά, ταΰτα, α, εργά, πράγματα, Αγαθά,
λνοντα [οιιΐ οστά].

(νίί) ηοηιίηαΐΐνβ αηά β,οοηβαϋνβ βίη^υΐβτ οί πθιιΙθγ ηοιιιΐδ, κηι-ΐι αβ πράγμα,
σχήμα, σώμα, όνομα, ορμά, μιγά.

(νίϋ) β,οοιιβαίίνββ 8Ϊη§υ1ϋΓ, βιιοη &8 ρήτορα, λαμπάδα, άνδρα, θήρα, νηα, πάντα,
χαρί€ντά, λνοντά, εϊδότά, »ηά ΙοθΪΓ ρΐιιηαΐδ ρήτορας, λαμπάδας, βίο.

(ίχ) ηοηπηαίίνί.• βίη^υΙβ,Γ οί ηοιιηβ ίη<3Γβ&8ίη£ βηοι•*, οβ Έλλάϊ, αέγάϊ [ονιί μίλας,
χαλάς] ; ιιίδο ίηβ ηβιιίβΓ βιιοβϋαηϋνββ γέρας, κίράς, κνίφάς, σελάς.

(χ) ηβαίβΓ &ά)βσΐίνθβ £ΐη(1 ρ8.Γί.ίοίρ1β8 ίη -αν, 83 μίλίίν, τάλαν, πάμπάν, σύμπαν,

πράζάν [1)»ΐί ττάν].

(χι) ηοιιηβ ίη -αρ, 8,8 μάκαρ, τ/μάρ, νίκτάρ.

(χϋ) νβΓΪ)8ϊ1 ίβΓΓίιίηίΐίίοηΗ βχοβρί ΐηοβθ οί οοηί,Γβ,οΙθά νβι•1)8, αβ ελυσά, ελυσαϊ,
ίλιχταν, πίπονθά, πίπονθάς, ησθά, άκουσόμίσθά.

1 Τηβ ηηαΐ α οΓ βοπιβ οί ιΙιρβο ποηΐβ ίβ οοοαβϊοη&Π; Ιοηρ. Ιη βορηοοίββ \Γ6 δηά ά-γνοΙα μ' (χα
(7>αβλ. 350), αγνοία τ/χχτζ (ΡΗίΙ. 129). Εαπρίιΐββ η&8 άνο/α μ••γά\η (Αηάτ. 520) : οί. ανοίη ϊη
Τηβοςηίι. ΝοΙβ ΙΙΐίΐΙ Οίο Ιοηίο Ιοηη οί εϋνοια ΐβ ιύνοΐ-η. ϊηβ ΓίρΙιί Γβ&άίηβ ίη ΑτίβΙορηαηββ
(/ταρτηίηΐ 29) ΒρρεαΓΒ Ιο οβ ώ ταρανοία καΐ άναιΜα. Ιη Ερίο βηά Ιοηίο ϋτβ ηανε άναιΜη. Υοϊ
αΐκία νβ εηοηΐά ρΓΟΟ&οΙ; «τίΐβ αΐκιία ογ 6εϋβΓ αίκεια: Ηβτοηααβ (ϋ 41) Ιιη.3 τόν τ$ι αΐκιίατ νόμο».
ΝοΙβ αίβο ΙηαΙ τρομηθία Ία Ιΐιυ ρΓορβΓ ίοηη ίυΓ Ιιαςία ΟΓββκ, ηοΐ τρομήβαα ; αηά αύθαδία, ηοΐ
αύθάδίια.

Λ2
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(χϊϋ) ηαπιβΓαΙβ, αβ επτά, τριάκοντα.

(χΐν) ρΓβροβίΙίοηβ, 08 άνά, δια, κατά, παρά.
(χν) πιοβί οάνβΓΟβ, οοηρηοίίοηδ, αηά ρβ,ΓίϊοΙβκ, αβ αν, οτάν, ίπειδάν, άλλα, αρά,

άμα, σήτα, ϊπειτά, Ινθά, /χαλά, κάρτα, σφόδρα, δίχα, τάχα, κρνφα, τηνικαντα, άφάρ, εκάς.

(2) ΤΆβ α οι ήη&Ι 8γ11αΙ>1θ8 18 1οη§ ίη :—

(ί
) ηουιΐίί ίη α ραΓθ, 8β φιλιά, χρεία, ιδέα, δίκαια (αά^θοίίνβ), βασίλεια Ίόϋ^άοΏ*

[1>η* βασίλιια 'ςιιββη']. Εογ βχοβρϋοηβ βββ ρ. χχνϋ (1) (ίν).
(ϋ) ηοαιίδ ίη -ρα ΓβρΓβ8βηϋη§[ Ιοηίο βηάίη£β ίη -ρη, α» λνρά, χωρά, σνμφορα,

ήμίρα.

(ίϋ) οίΗβΓ Οββββ θ£ (ί
) αηά (ϋ), Β8 ΐδε'άν, ιδέας, ιδέα, ίδεάς (αοο. ρΐ.), λνραν,

λνράς, βίο.

(ίν) 8υΙ)δΐ8,ηίίνβ9 ίη -ας ο£ &τβϊ άβοίβηδίοη αηά ίΗβΐΓ νοοαϋνββ (αηά αοα ρΐ.),
αβ νεανιάϊ, νεανία.

(ν) ηοτιηβ β,ηά ραι-ίϊοίρίββ ίη -αϊ αηά -αν ϊηοΓβαβίη^ 1οη§, ββ γίγας, λύσάς, πάς,
πάν, άπαν, Τιτάν, παιάν. Βιιΐ 8Θ6 ρ. χχνίί (1) (χ).
(νΐ) οοοιιβαίίνθ 8Ϊη§ιι1;ΐΓ αηά ρΙιίΓαΙ οι βυϋδίβ,ηϋνββ ίη -ειις, 8,8 βασιλιά,

βασιλιάς.

(νϋ) ηοπιίηαϋνθ αηά αοουβαΐίνο ο£ καρά (Ιοηίο κάρη).

(νίϋ) οοηίΓβ,οίβά £ογπι8, (α) βαοβίαηίίνββ, αβ οστά, κίρά, (δ) νβΛβ, αβ τιρ.£,
ίτίμά, τιμαν.

(ίχ) οΟΓίΛΪη αάνθΛβ, αβ λάθρα, περά, περάν, άγαν, λίαν, αηά οοημιηοίϊοη άν

(£θΓ έαν).

(3) Τηβ ι οΓ βη&1 βνΙΙβΜβΒ Ϊ8 αίπιοβί &1\ναγβ βηοΓί, αβ

(ί
) άαϋνββ, σώματι, σω/ιασϊ(ν), λόγοισϊ(ν), νηί, νανσΐ(ν), παντΐ^ πίσϊ(ν), λυσαντϊ^

λελυκόσΐ(ν).

(ίΐ) ηοιιη8 ίηοΓβακίη η
; βηΟΓΐ, πόλΐς, πόλΐν, τνραννΐς, άχαρις, άναλκΐς [1>ιιί κονϊς, όφις].

(ίϋ) ιΐΒΐιίβΓ ηοηιϊη»Ιίνο8 αηά αβοηδαώνββ, αβ μέλι, ψιλόττολϊ, τι.

(ίν) ρΓοηοιιηβ, αβ νϊν, σφϊ(ν), σφισΧ(ν), ημίν (βηΟΓί 26 ΐίπκ'8 ίη 8ορηοο1θβ) ι.
(ν) νβΛβ, 8.8 λνουσϊ(ν), λϊλν!κασϊ(ν), ύμΧ, φημί, Ιστημί, έστΐ(ν), ΐθϊ.

(νί) ρΓβροβίϋοηβ, &8 άμφϊ, άντϊ^ ίπί, περί.

(νϋ) ηυηΐθΓαΙβ, αβ είκοσϊ(ν), δις, τρϊς.
(νίϋ) αάνβΐΊϊβ, αδ οτί, Ιτϊ, ονχι, άρτι, μίχρι, εγερτϊ, πριν, πάλιν, άλΐς, αυθϊί, μολΐς,

μόγίί, χωρίς.

(4) Τηβ ι οί ηηαΐ βνΙΙ&ΜβΒ 1β 1οη£ Ιη :—

(ί
) 8υ1)8ΐ»ηίίνβ8 ίηοΓΟϋβίη^ 1οη£, αβ όρνις (όρνιθος), κηκϊς (κι/κϊδοϊ).

(ϋ) ΐ\νο Βΐιβκίιιηίίνββ ίηοΓθ3,8ίη§ βηοΓΪ, κόνίς, όφκ.
(ίϋ) ι^ρ,ΐν αηά νμΐν.

1

Αοοοτάϊηβ (ο ΕΙΙβηάΙ. 8ββ αίβο ^6^^ οη 0.0. 25.
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Νότε :—ΕΙίώοη ο/ άαΐίναί ι ^ΙΛ ηοΐάβ ίη&ί ΙΗθ βΐϊβίοη ο£ ά&Ιϊν&Ι ι ΐβ 8η
βρϊο Ιϊοβηοβ, νηϊοη \ν&8 £θΓβϊ§η ίο ΟτββίΕ Τπι^βά^. 'Νοί οηβ βχαπιρίθ,' Ηβ 88^8,
'ί)ββΓ8 βχ&πιίη&Ιίοη '. άργητ οίος ινίρον πόκω (8ορΗ. ΤταοΗ. 675) ιπυκί. Ιοβ βιηβηάθά1.

(5) Τΐιβ ν οΓ ήηαΐ βγΠαΜββ ΐβ βεηβταΐΐγ βΙιογϊ.
ΤΙιθγθ δββιιιβ ίο 1>θ λ οοπιπιοη ορϊηϊοη 8ΐηοη§ ϊηβχρβΓΪβηββά οοτιιροββΓβ ί1ΐ8ΐ υ 18

^βηβΓαΙΙ^ 1οη£. Αβ α ωαί,ΙβΓ ο£ ί;ιο£, υ ϊη ίίηαΐ 8)Ί1ίΐΙ)1β8 Ϊ8 αίπιοδί αΐνναγδ βηοι-ί

βχοβρί ϊη νβΛ ίβπηΐηαίϊοηβ [ββθ ϋβίον].

(ί
) ηβηΙβΓ 8(ΐΙ>8ΐαηίίνβ3 8ηά 8φ6θϋνβ8, 8,8 άστυ, γο'νΰ, δάκρυ, δόρυ, όξν, βραχν.

(π) Πΐοβΐ 8\ιΐ>8ί8ηϋν68 88 βότρνς, πηχνς, νίκνς' : 8<1)βοϋν68 ηκ δ£νς, βραχύς [οοπι-
ρϋΓ6 ό£ϋτίρος, ό£υτατος, βραχνπρος, βραχντατος] ι

8Λ0ΐΐ88,ί.ϊνβ8 88 βότρνν, όζΰν, βίο.

(ϋΐ) ρβΓβοηβ,Ι ρΓοηουη, σΰ.

(ϊν) ρΓβροδϊϋοη, συν ογ ζϋν.

(ν) ;ιι1νοΓΐ)8 αικί ρατϋβίββ, πάνυ, μΐταζΰ, άντικρΰς, νυν (θηοΐϊίϊο), τοάτόν, Ιγγνς,
ευθϋς, ίύθν.

(6) ΤΙιθ ν οΓ ίΐηαΐ βγΙΙειΜββ ΐβ 1οη§ ϊη :—

(ί
) αΐΐ Υ6Γ0 (βπηϊη&ΐ,ΐοιιβ, βχοβρί βοπιβ ρείΓίίοΐρϊαΙ ίοπηβ (πίΐοί οοπιο ιιγκΙργ

ίΗβ ηι1β9 £ογ ηουηβ), 88 ί&ΰν, ΐδΰς, ίοΰ, έδείκνϋν, εδείκνύς, ίδείκνν.

(π) 80ηΐ6 81108ί8ηϋνβ8 ββ δρυς, Ιχθϋς, 'ισχϋς, Έρινϋς, δΐίκνϋς (ρ&ΓίϊοϊρΙθ), Ίχθνν
(800. βϊη§.), Ιχθϋς (ηοηι. β,ηά λοο. ρΐ.) : β,ίβο ννρ [ϋΐιί ββηίίϊνβ 7τνροϊ].
(ίϊί) βάνβΛ, ννν 'ηο'»•,.

(Β) νο»Ε18 ΟΤΗΕΚ ΤΗΑ1Τ ΤΗ08Ε ΙΝ ΪΊΝΑΙ. ΒΥΙΧΑΒΙ.Ε8

Τηβ £ο11ονίη§ <|ΐΐ8ηίΐίϊβ8 βΗοιιΙά ββ ηοίϊοβά :—

(1 ) α 3ΐΐΟΓί :—νάιτη, τταγη, σφαγή, χαρά, τράχηλος, γανος, γνά#ος, δάκο;, κλάδος,
ταγός, ομφαλός, κνώδαλον, βάσις, στασις, άγων, δράκων, α/}άτος, ακήρατος, δαίδαλος,

θανάσιμος, πρόσφατος, €νλάβής, ίυσταλής, αγάλλυμαι, αλάομαι, ατα'λλω, θΐράπΐύω,

μαραίνω, ττατίω, αλις, χαμαί, &1βΟ α-ρΓΪν&Ιίνθ βχοβρί ^Ιΐβη 1θΠ£ 1)^ ροβίίίοη, 88 άτιμος,

άθνμίω [οΐΐί αθάνατος, ίοΓ λνΐιϊοΐι ββθ Ι* ίΙΓκΙ 8.].
(2) α 1θη£ :— αετός, αττ;, αι^ρ, κρατάς (^βηίίίνβ), κράτηρ, λαός, νάος, ταγός,

σφράγίς, ναυαγός, τράχνς, άνάτος, άπλάτος, κάω, καράδοκιω, αδω (οοηίΓ. £γοπι άείδω),

άκων (οοηίΓ. £γοιώ άίκων), βίβο ίΐιβ £ο11ο•ν^ϊηβ 8ηά δϊιηϊΙαΓ <τα«ββ,—ανηρ, ατΐρος, θάτίρον,
ταοΊκον, αρΐτη, καγαθός, χατίρος, κάτι, κατά, κακ, τάρα (τοι αρα).

1 Ηίαίιιβ α/Ιΐτ τι :—Απβίορίι&ηββ οετίαίηΐ^ αΐΐοντβα Ηίπΐ3ο1ί ΙιιιιΙπβ βίΙβΓ τί, β.ς.
τι Ιοτιν; (Καπαε 653) τί ού; (Ανα 149)
τί οι»; ΙΝαοβι 791) τί ώ; (Ναοα 80).

Ιη Τια^βά;, Ιΐαβ ηββ ίβ ηοΐ 80 οΙβη,Γΐν βΒίαοΙίβΙιεα. ^ε^ο Ιΐιίηΐίβ ΐίι»1 τί οΰν ϊη ΑββοΗ^Ιαβ (ΤΗΛ.
704) Ιοο^κ Ιίΐίβ α ςβηοΐιιβ βχ&ιηρίβ; ώβο Ιΐιαί ϊη 8ορΗ. Α}αχ 873 ίΐιβ εβ^βΓ ςηεβϋοη ιχίτα ηκΐηιτη,
τί ονν !ή, ίβ εΐεατί; «οιιηά. Ηβ οοηοΙιιάβΒ ΙΙιαΙ ίΓ \νβ βυρροββ ΙΗ&Ι Ιΐιίβ Ηοοηοε, «'βΐΐ τβσθ£ηΪΒβά ίη
Οοπιεάν, ντ»3 εχοβρίϊοηαΐ, ΙΗου^Ιι ηοΐ ίοΛίιΙάβη, ϊη ΤΓβκβ<Ϊ7, ϋιεη εβ.ο!ι αρρ&ΓβηΙ βχαπιρίβ οί ί

ΐ

«•Ηϊοΐι Τταββα; ρΓβΒεηΙβ πιαβί 6β ίαα^εά ο^τ Ιΐιε οοηΐεχΐ, αηά 1)^ ϋιβ ροεί'β ιηβ,ηηεΓ ^βοΙ> οπ
ΡΛ»ίθίί«£ί«, ρ. 233).

* Βββ Ι^ίαάεΐΐ β,ηά Βοοϋ, «.ν.
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(3) ι ΒηοΐΊ :—τρίβη, χλιδή, τρίκνμία, σίδηρος, στίβος, στίχος, τρίχας (βθηϋϊνβ),
κρίσις, τϊσΐϊ, λϊμι'/ν, κίναόος, πιτυς, ΐω&ίνός, δίόυμοι, πιθανός, άφ&ίτος, φθίνω, δίχα, ΝοΙβ
Ιΐιιιί 1 18 οοιαηιοη ίη λίαν, ίάομαι, ιατρός.

(4) ι 1θΙ1§ :—άνϊα, λιμός, Έρϊνύς, κϊων, ακριβής, φρικώδης, καλλϊων, βρίθω,
κλϊιω, πνίγω, τρίβω, ίλινύω, ϊμιίρω, φΐπΰω, χρίω. ΡΌγ ιημχ 866 Ια 8,11(1 8.

(5) ν δΠΟΓί :
—πύλη, τρνφή, τνχη, φυγή, πνρά\ θΰρα, ζϋγόν, φντόν, βυθός, κτνπος,

μΰσος, στΰγος, λνσις, φνσις, πανήγΰρις, κλϋδων, γυνή, θνγατηρ, φυλαζ, νδωρ, νγιης,

κϋλίνδω, κΐρίω, μαρτΰρίω, προσκονίω, πΰκάζω, νλακτίω, νφαίνω [ουί; νφαινον ϊπηρβΓίβοίΓ],
€ «

φΰτιύω, δΰναμαι, όλλνμαι, κρνφα, νπίρ, νπό, 8,180 δΰσίλπις Ληά θ4ΗβΓ ΟΟΠίροΐιηάβ οί
δυσ-, νηβη Ιηβ ρΓββχ Ϊ8 ίοΐΐονβά β^ β. νο\νβ1. Γογ πληθνω 8ββ Ια &ηά 8.

(6) ιι 1θϋ£ :
—λϋμη, λνπη, ψυχή, αγκϋρα, γέφυρα, πλημμνρίς, λαφϋρα (ηβΐΐί. ρΐ.),

δρυμός, θυμός, χρυσός, Ισχυρός, μϋρίος, δακρϋω, Ίδρΰω, κωκϋω, κωλύω, μηνϋω, άμϋνω,

α'ισχϋνω, βαρϋνω, καλλΰνω, ταχϋνω, τρϋχω, φϋρω, φυσάω, μαρτνρομαί, όδϊψομαι,

βρϋχάομαι, μϋκάομαι, &ιίκνϋμι, όλλϋμι. Ι'οΐ' θνω, λύω, φύω 8ΘΘ Ιι. &ηά 8.

(Ο) Ρ08ΙΤΙΟΝ

Ιιβη£ίη6ηϊη{$ οί δΐιοι-ί νο-ννεΐδ 1>βίθΓβ α ιηυίο αηά α Ιϊηυϊά ίη ΟΓββΙί
Ττ&£βάγ.
Ότ δανα^β (ηον Όβαη οί ΐΛοηββΙό1) οηοθ νοαάβ β,η βχη&υβίϊνβ βχαηιϊηαΐϊυιι οί

ίηϊβ βιι^θοΙ1. Τηβ αδίιαΐ πι1θ8 {ξίνβη β.Γβ ί,Ηθβθ :—

(ί
) Ιβηυββ ογ αβρΪΓ&Ιββ νϋη <μ> Ιβανβ νονβΐ οοπιπιοη,

(«,τ»*) (Χ, •, Φ
) Μ

(η) „ „ νϋη ρ „ εποι-ϊ.

(ίϋ) πιβόϋβ* (ρ
,

γ, 8
) νϋη ίμ\ „ Ιοη^'.

(ίν) „ „ νϋη ρ „ οοπιπιοη.

Οί ιΙκ'κθ (ίϋ) ίΐηεΐ (ϊν) β,Γβ οοηβίάβΓβά 1>7 Όγ δίΐν;ι<*6 ίο οβ ρπκ3ΐίοαΠγ οοιτβοί.
Βαί 1ιΪ8 (αΙ)1β8 8ΐιο\ν Ιΐκιΐ ίη (ί

) β,ηά (η) αΜ ΙβηρίΗβηίη^β ο/ βΐιοτΐ νονοαΐ» ατβ εηι/αΙΙι/
τατβ χττβρηίαηΐίβ».
Ργο£θ880γ ϊαοΙίβΓ η»8 δοτηβ νβ,ΐιιβ,οΐθ τβπιαι•ΐ£8 οη ίηβ βιΛΐβοί*. Ηβ ροΐηΐβ ου<;

1 Τίαηιααίοηι ο/ ΐΗί ϋαττώτίάρΐ ΡΜΙοΙοβίοαΙ 8οα*Ιυ, νοί. ί, ρ. 134, Βςς. (»•ΪΛ ΤαΜεβ).
Όι δβν&βο'δ Τβΐιΐο Ι βίαο^νβ Ιΐιο ηιιιηΙ)0Γ οΓ Ιιιιΐθβ ίη ο.ιοΐι ρΐη,ν «Ιιιτο & βΙιογΙ &ηα1 νονβΐ ιβ
Ιΐ'ηκίΐιοηοά, ογ ιΐυΐηιϊΐβΐ; 1εί( βηοΓ(, 1>είοΓβ εαεη ροββίΐιΐε εοιη6ίηα(ϊοη ίη Ιηβ βυο«ββ(1ίηβ νοηΐII ιβ α βίηιίΐ&τ (αϋΐε οί Ιΐιο οαβεβ νηεΓε βιιεη α βΙιογΙ ογ Ιεη^ΐηεηεά νονβΐ οοοατβ ίη ιΐιβ ηιίάάΐε οί
α \νοΓά. III βΐιοννβ (ηβ τββυΐΐ -νήβΓβ βιιοΐι α τονβΐ ίβ (ηε ίίηαί ΙβϋβΓ οί ϋιβ ΙιγηΙ ΙωΙΓ οί & ϋοιηροαηά.
IV νηετβ ί( ίβ (ηβ νοννεΐ οί (ηβ &υςηιεη( ογ Γεάαρ1ίεα(ίοη.

2 ΕχορρΙ ίη (ηβ οαβε οί βλαστάνω αηά γλωσσά. ΒείοΓε /3\ \νβ πη<3 & ϊολυρΙ 9 (ίηιεβ βΙιογΙ (οηοβ
ίη α 1)τίοιι1 ραΒβα^β)— 7 (ίπιεβ ίη (ηβ βΕίββ οί β\αστάνω ογ ϊΐβ εοκηα(εβ; 61 (ίηιεβ 1εη^(ηεηεά.
ΒβίοΓβ >λ & νο«•ε1 ϊβ 1\νίςε 1εί( βΙιοι •( ίη (ηβ οαββ οί γλώσσα ; 24 (ίηιεβ Ιβηςίηεηεά. δεβ ΑοβοΙι.

5ι»ρρί. 817 τησδϊ βλάστημον λίγβκ, 8ορη. ΡΗίΙ. 1311 ί{ ψ ϊβλαστα, »1βο Ο. Τ. 717, Ο. Ο. 583, 972,
£{. 440, /ταρηκιιί 124; Αεβοη. Αραιή. 1629 Όρφΐΐ δϊ -/Κύσσαν, ΕηΓ. ΕΙ. 1014 -γυναίκα γΧώσστι.
ντόυΜγ (ηβΓβ ν&8 βοηιείηίηβ &6ηοΓΓηα1 &οοη( (ηβ ρΓοηηηοίαΙίοη οί βλαστάνω αηά -γλώσσα.

* Ιη & ραρβΓ οη Ά ροίη( οί ηιε(Γβ ίη ΟΓββκ: Τι*%βάγ' (ΟΙαιικαΙ Βίνίβιν, νοί. χι, ρρ. 341-4).
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ίΗβί, οί ίΗθ νοι-άβ ίη αηβδίίοη, ίΗθ οοηιπιοη οηββ πικρός, ακμή, τίχνη, «ίΰ.1 άο ιηυοίι
γΙιιϊ ν ίη Οτββΐ: οοηιροβίίίοη αηά ργοΙμΛΙ/ Ηβ,νβ ϊΗθϊγ 1βη§ίΗ(ϊηίη§κ &1ηιοβί <ακ οίΐΐ'ΐι
33 ηοί. Υβί ίη ίΗβ ΤΓα^βάίαηβ ΙΙιθκθ νοΓάβ οοοπγ νίίΗ 1βη§ίΗθηίη§β οηΐγ & ίβ»
Ιίπΐ68 β&οΗ. Ηβ βχΐάβ ίΗβ,ί ίΗθ 1βη£ίΗ6ηίη§ -νναβ ίΓβηιιβηί οηΐ^ ϊη ίΗβ οαββ ο£ οβΓίβίη
νοπίβ, β.§. τίκνον <αη(1 πατρός', νΗίοΗ ί\νο -νρίίΗ ίηβΪΓ οο^η,ιίββ αηιουηί ίο αΗοηί
οηβ ίΗίτόΙ ο£ ίΗθ ττΗοΙβ ηυπιοβΓ. ΟΙΗθγ \νοι•ά8 Ιβη^ΐΗθηβά νίίΗ β,ηγίΗίη^; Ιίΐίθ
£Γβαυβη<57 νβΓθ αχοΗαίο νοπίβ, ρΓορβΓ ηαηιββ, &ηά τνοηΐβ νβι^ ίαπιίΙίαΓ νίίΗ β>
Ιβησίηβηβά φΐαηίίίγ ίη βρϊο αηά §ηοιηϊο ρορ(«, θ.£. μίλαθρον, πότνια, Ήρακλίης,
Κνπρις, 'Ατροίϊ, δάκρυα, νβρις, όπλα, νΐκρός, βίο.3 Ηθ Ηοΐάβ ίΐΐίΐί ίη οίΗθΓ 0Ο863
ίΗβ 1βη£ίΗβηίη£ •»Ε8 αοηοπηαΐ, οοηβοϊουβ β,ηά ο&υϋουβ. Ηθ 8ββ8 ηο οίΗθΓ ^α,γ
ο£ ηοοουηίίη<; £ογ ίηβ ί&οΐ ίΗβ,ί ηΐ£ΐη7 νοπίβ οοπίΐηοη ίη ΤΓα^βά^ βΗουΙά Γβοβίνβ
Ιβη^ίΗβηίη^ οηΐ^ οηοβ ίη ηιβ,η}• ίΗουββ,ηάβ ο£ ΙίηβΒ, νηίΐθ οίΗβΓβ λγθ ηοί 1βη§1ηβηβά
*ί»11.
Τηβ ίηοροΓίαηί £»οί ίο ηοίϊοβ ίβ ίΗβ,ί <Λβ«β άοιώΐ/υΐ ίΐ/ΙΙαΜβ8 ανβ ηοττηαΙΙι/ βΚοτΙ,

αηά ΐΗαΙ ΙβηρίΚαηίηρ ΐβ ΐΗβ Ινοβτκχ*. ΤββχΗθΓβ νίΐΐ άο νβΠ ίο γθ£θγ ίο Ργο£. Νβ,^ίοι-'β
ίηβίπιοίίνβ ίβοίθβ, 8,180 ίο & ηοίβ 07 Μγ ΗθγοθγΙ Οτββηθ ίη ίΗθ ΟΙαβώβαΙ (^ιιανίβτΐι/,
νοί. ί, ρ. 303, τνΗβΓθ ηβ (ρνββ α £βν οοΓΓβοίίοηβ ο£ Ργο£. Νβ^ΙοΓ'β βίαίίδίίοβ.Ιί ίβ ϊηίβΓβδίίη^ ίο οΗββΓνβ ίΗβί 8ορΗοο1ββ ίητθβ ίίπιβ8 (ίη ΙΗθ οαββ ο£ κίτρος,
πατρός αηά νβρις) Ηββ ίΗθ άοαΗί£\ι1 νονβΐ »ΚοτΙ αηά Ιοηα ίη ίΗθ Ββ,ηιβ Ιίηθ, ίΗνιβ

£ο11ονίη£[ 8>ρπιοΐίοθ ηοί υηοοιιπηοη ίη ΟγθθΙγ ροβίΓ^':—■

άλλ' €ν πίτρουτι πίτρον ΐκτρίβων μόλις (ΡΜΙ. 296).
οί τοί πατρός τω πατρί Βνναμινοι τό &ραν
οΰκ ήθίλησαν (0

.

0. 442).

αρ' ονχ νβρις τάΒ' ; νβρις, άλλ' άν€κτία (0. 0. 883).

1 Ρτοί. ϋ&τηΐβ^ Νβ^Ιογ*» ραρβΓ οη 'ϋου1)Ιία1 8ί11»Ηββ ίη Ι&πιοίο ΒβΏ&τη' (ΟΙαιηοαΙ ΟνατΙΐτΙυ,
νοί. ί, ρρ. 4-9) βίνββ ΙΙιβ Γοΐΐο^ίηβ βίαϋβϋββ :—

Ιίτηίί ιΗοτί Ιίιιη'.ι Ιοηρ
πικροί 59 3

ακμή 18 3

τέχνη 30 2

3 Τηβ Βΐ&Ηβϋοβ »γε :— Ιίτηί» »ΗοτΙ Ιι'τπί» Ιοη 9

τίκνον αηά οορπαΐββ 312 107

πατρό] „ 373 144

3 Τηβ 8ΐ&Ιί8ΐίθΒ ίΐΓβ :— ίάηίΐ ιΗοτί ίίηΚ» Ιοηρ
μίλαθρον β 27

πότνια 3 9

Ηρακλή;*, ηι 29 13

Κύπριι 25 12

Άτρίύί 29 17

δάκρυα αηά οο^ηαΐββ 47 24

ϋβριι „ 54 20
Βπλα „ 109 40

νίκρίι 125 19

4 ΝβϋηβΓ Ρτοί. Ταο&βτ πογ ΡγοΓ. Ν»>Ίογ ΒββΓη» ίο οβ αντβΓβ 1ηα( Όι 8ανα£8 ηβά οοπιβ (ο ίΗθ
ί&πιβ οοηοΐαβϊοη ϊη 1878.

* Οί. ίηβ Ηοιπβπο Άρει "Αρο βροτό\οι•γ(.
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Οη Ιΐιβ ΰββ οί ίΐιβ β^πιοοίβ Ρ ϊογ Ργο86 &ηά V £ογ Υθγβθ 8ββ ΙηίΓοάυοϋοη § Ι

Νατηββ ο/ Αν,ίΚοτ»

ΛεβοΙι. Αββοΐι^ΐιιβ Ηοω. Ηοπιθγ
ΑηΛ. ΑηίΗο1ο§^ ΙδΟΟΓ. ΙβοοΓαίββ
Αγ. ΑήβίορΙιβ,ηθβ Ρίηά. Ρΐηά&Γ
Ατίβύ. Απδίοϊΐθ δορίι. ΗορΗοοΙββ
Β.αοοΗ. Βαοοίιγίΐάββ ΊΊίΘΟΟΓ. ΤΙΐβΟΟΓΪίΐΙβ
ϋβηι. Ββπΐ08ΐ1αθη68 ΤΗβορΙΐΓ. Τ1ΐβθρ1ΐΓί18ίϋ8
ΕυΓ. Ειιπρΐάββ Ήπιο. Τίπιο^άΐάββ
ΗβΓ. ΗθΓοάοΙνιβ Χβη. Χβηορίιοη.

V ΤΙιθ ηωηββ οί οίΗθΓ αιιΙΙιοΓδ Γβίθίτβά ίο η,γθ
ΟίΚετ αύ&τενϊαΐίοηβ

ρπηίβά ϊη £α1ί

αοα αοουβαϋνθ ϊηΓιη. ίηβηϋΐνβ
α,οί. Ββϋνβ 1ϊ4. 1ϊί€Γ&1ΐ7

&ά$. β^βοϋνθ III. πιεΰοιιΐϊηβ
&άν. αάνθΛ πιβίαρΗ. ΒΒβΙβ,ρΙΐΟΓΪΟίΐΙΙ^
οί. οοηίβΓ (οοιυρ&ι-ο) η. ηβιιίβΓ
οοηίΓ. οοηίπιοίθά ορρ. ορροββά
άαί. ά&ϋνβ ρΐ. ρΙΐΙΓΗ.1

β8• θχβπιρίϊ §ι•ϋ(;ίίΐ ρΓθρ. ρΓβρο8Ϊ(;ίοη

βρϊίΚ. θρΗΙΐθί ρΓΟρ. ρΓΟρβΓΐ^

β8ρ. ββρβοίαΐΐγ φι. φιοΐβά
ί. ίβπιίηΐηβ 8ίη§. 8Ϊη^α1:ΐΓ
ίΓ8,£Π1. ίτΒ.ξΐΏβηΙ βιΛ). βυΙπΊιηοίίνθ

£βη. ^βηίΐίνβ δίΛδΙ. 81108 Ι&ηΙΐΥΘ

ΪΠίρβΓβ. ϊυιρϋΓ3οηα1 υβιι. ιιβυαίΐ^τ
ϊηάβοΐ. ίηϋβοΙΐηιΛΙο ν. νϊάθ.



ΑΒ&ηάοη (ρβΓΒοηε ογ ρΐβοββ), ιτροδίδωμι,
λιίιτω, ιτρολιίιτω, προίιμαι Ρ. Αοαηάοη
ΙίΟρβ, άβνμίω, άν€λιτ£σ-τω5 ϊχβ Ρ, ΟΤ Μίβ
άνίλττιστοϊ, άττονίνοημίνο5 Ρ. ΑοΗ,ΙκΙοη
(οΜβίαρί ΟΓ οΐβίππ), άφίσταμαι Ρ. Οηθ
ιιιαδί ίΐΚίΐηιίυιι (β,ίΐβπηρΐ; ογ οίαϊιη),
άττοστατίον Ρ
Αο&ηάοηβά: ν. (1) ϋβββΗβεΙ, (2)
ννίοΐίβά
ΑΙ)&ηάοηπιβη(;

(ο£ ρβΓβοηβ), ιτροδοσ-(α /,
ά-ΠΌο-ταο-15 /, Ρ
Αθ»8β, τατΜίνόω Ρ, ταττεινόν τίθημι V
ΑΪ>&Ϊ6 (ηβν.Ι.), παύομαι, λήγω, λωφάω, ίφ£η|ΐΛ
V •} (θ€(.), ιταΰω, <λαο-σο», κονφίζω
ΑΙ)ΟΓβνίβίβ, σ-υντέμνω, ο-υστίλλω
ΑΙκϋο&ίβ, {{ίοταμαι τήϊ αρχή$ (2%Μ0.)
ΑΒβΙίοΓ : ν. Αοοοηιρίϊοθ
ΑΜιογ: ν. ΙΙαίβ
ΑΒϊοΙβ, μίν», μίμνω Γ: ν. αΙ»ο ΕηάιΐΓβ.
Α1)ϊάβ ΠΙ ΟΤ \>γ, ίμμίνω
Αοϊάίη§ (αά].), μόνιμος. Ιί Ηα8 1)ββιι οοπι-
ροδβά ηοί 8.8 α ρπζβ-ββββ,^, οιιί &8 β,η

&1ώϋη§ ρθ88θ83Ϊοη, κτήμα «5 α«1 μάλλον
■ή άγώνια-μα ξνγκιιται (ΤΚΐίβ.)
ΑΙϋΗί^, δνναμις /, <τνν€ο-ΐϊ ^ το ο-ννιτό'ν, Ρ
Α1»)βοΙ, ταιτίΐνόϊ, φαϊλοϊ, άγίνήϊ αηά άγιν-
νήϊ, άνίλίύθίροί Ρ
ΑΙ))ΠΓβ, έξόμνυμι αηά (ξόμνυμαι Ρ
Α&ΐβ (ιοίίΑ νηβη.), δυνατός, Ικανός, οΐό* τ•.
Αοΐβ (πβ,νΐη^ β,οϊΐϊί^) : ν. ΟΊβνβΓ. Ββ
ίΐΐιΐβ, δύνομαι, ίχω, Ιο-χΰω, οίδα, σθένω Υ
ΑΒηοπηβ,Ι : ν. ΐΓΓβ^ιιΙαΓ
Αοοόΐθ, οίκος τη, οΙ'κηο-ΐ5 /, Ιδος η, {δρα/, Υ, αίλιον η, Γ, ήθος η., V, οίκητήριον
η, V

ΑοοΙϊβΗ, λίω, καταλύω, διαλύω Ρ, ακνρον
ττοιί'ω Ρ
Αοοίϊΐίοη, διάλνο-ι»/, Ρ
ΑΙ)0ηιϊηαΙ>1θ, κατάιττνστος, κατάρατος, μια-
ρός, βδ€λυρός Ρ, αιιηικτος Κ, βδιλίκτροιτος
Υ, θίοστύγητος V
ΑοοωίηΕΐί.6 : ν. Η&Ιθ
Αοοίΐιϊηαίίοη, άγος η, στύγος η, Υ, μύο-05
η, V, στύγημα η, V
ΑθΟΓΪ§ϊιΐ8,1, αυτόχθων, Ιθαγ<νής Υ
ΑοοΓίίνβ : ν. Υβ,ΐη

ΑϋΟΙίηά, ακμάζω, ινιτορίω, ιτληθύω Υ, βάλλω
Υ, βρύω Κ. Αβοαηάίη^ (αφ.) : ο.
ΚίοΗ
ΑΙιοαί (ρτβρ. νη αϋ, ββηβββ), άμφί νήίΗ,
άαΐ. αηά αοα., ιτ€ρ{ νοχίΚ &βη., άαΐ.,
αοο.

ΑθΟϋυ (αάν.) (οί ρΙβ,Οβ), ιτίριξ, κύκλω
ΑΙιοιιί (ϊη ηιιιηοβΓ) (αάν.), ώ? Ρ, μάλιστα
Ρ, ο-χιδόν Ρ; (ρτβρ.), €ΐ5 ίϋίίλ αεο.
Αοοιιΐ: Ββ αοουί ί,ο, μίλλω
Αοονβ, ίΓοπι αοονβ (αο?ϋ.), 4νω, άνωθί(ν),
*ΙΓίρβ«(ν) Γ
Αϋονβ (ρτβρ.), ίττίρ ιοίίΑ §•βη. αη«?
αΰΰ., ΰπ«ρβ€(ν) αηά καθνπ-φθ€(ν) νήίΚ
(}βη. V
Αοονθ (βϋρβΓΪΟΓ ίο) (αά].), κρ•£ο-ο-ων
Αοπ^^β : ν. ΑοθΓβνί3,ίθ
Αΐ3Γ0«1 (αάν.), ϊξω, ίξ»θ«(ν), Μραβ€(ν) Υ, ονκ
Ινδον Υ; (αά^.), θνραίοι Υ, *ιτ€ρ<5ριοί Ρ.
Ββ &0Γ0«1, άιτοδημίω Ρ, ξίνόομαι Υ
ΑΙ)Γ0£ΐά, ϋβίηβ (βίίόβί.), άιτοδημία/ Ρ
ΑθΓ0§α6β: ». Αοοϋβΐί. ΑοΐΌ§&ίβά(αφ".),
&κιιρο« Ρ
ΑίΓυρί: ». (1) ΡΓβοίρϋοω, (2) 8υάάβη

1



ΑΙ)3βηοβ —Αοοοιιηί

ΑββΟΠΟβ, απουσία /, «κδημία /, ΟΤ ηββ
ρατίίε. απών. ΑΙββηοβ («•&ηί), «ρημία /'

,

άχηνία/, Γ
,

ϊνδ«ια/, Ρ
Αβββηί (αφ-.), ϊκδηρ,οϊ, φδρος Γ: υ. αΐβη
ΑθΓ03.ά. Βθ ίΛββηί, απίίμι, άποστατί'ω
ΑοΒΟΐϋίθ (ίη ρον/61-), αυτοκράτωρ Ρ,
αντοκρατή* V

Αββοΐιιίβΐ^, άτ(χνώ5 Ρ
,

απλώς Ρ : ν. αίβο
ΑΙίοςβίΗρι•
Αβδοΐνβ : ν. Αοηυίί
ΑββΟΓΐ), άνασπάω V

. ΑΐβοΛβά ίη. 8λος
■προς τινι Ρ
ΑοΒίίΐίη ίΐΌΠΙ, άπι'χομαι., φίίδομαι, άττο-
σ-τατίω V

ΑΒδΙβπιίου», 1)θ, νήφω
Αββίίηβηοθ : ο. ΤβπιρβΓαηοθ
ΑοδίΓ&οί, αϋτος καθ' αίτόν Ρ. Α1)8ίΓειοί
§00(1, αϋτο αγαθόν Ρ. Ιη ίΗθ αβδίΓβ,οί,
απλώς, Ολως Ρ
Α\)ϋ\1ΐά, γίλοϊοϊ Ρ, άτοπος Ρ

,

Αλογος Ρ,
μωρός Κ
Αβδίΐΐτΐίίγ, μωρία _/

", τί> μωρόν Ρ
,

άλογία

/, Ρ, άτοπία / Ρ, το άτοπον Ρ. ΕνβΓ^
ηβ\ν β,ΟβυπΙίί^, τΑ άΛ άτοπα {ΤΗηο.)
ΑΙκιιγοΙΙ^, άτόπ«5 Ρ. Τ&1& αββιιιχίΐγ,
ληρέω

Α1>ιιηο!&ηοθ, πλήθος η, πίριουσία /, Ρ
,

αφθονία/, Ρ, €ίπορ£α/ Ρ
Αΐιιίικίίΐηΐ, πολΰς, άφθονος, πλήρης, πίρισσός.
Ββ ;ι1)ΐιιΐ(Ιαιι(, : ν. Αβοιιηά
Αβιιικίίΐηΐΐ}*, αλις, πολύ. άφθάνως, άστακτί

V
,

{κ πίριουσίας Ρ
Α1)118θ (βΐίδβί.), ΰβρι5 /, ον<ι8ος 71, λοιδορία

/, Ρ, κακηγορία./', Ρ, προπηλακισμός 7», Ρ
ΑΙ)118Θ (κιίβΐΐδβ) (νβτΐ), άποχράομαι Ρ, κατα-
χράομαι Ρ ; (ιτ.νίΐο), όναδίξω, λοιδορεί»,
προπηλακίζω, υβρίζω, βλασφημίω Ρ

,

κ<ρτο-

μ€ω Κ
,

κακορροθί'ω Γ, κακοστομίω Γ

Αβίΐβίνβ, κακός, αισχροί, λοίδορος V
,

ίτίρ-
ροθος Γ

Α%83, βάθο5 η, βυθός β», Γ
,

βάραθρον 71, Ρ
Αοοβοΐβ ίο, συγχωρίω Ρ

,

προσχωρέω Ρ,
ο-ννίσταμαι Ρ
ΑοοβΙβΓβ,ίβ : ν. Ηεΐδίβη

Αοοβρί : υ. ίΐβοβίνβ

ΑοοβρίαΜβ : ν. Ρΐβαβαηί
Αθ0688, πρόσοδος /, ϊφοδος/ πρόσβασις /

Αοοβββίβΐβ, ίΰπρόσοδος Ρ, €ΐσβατός Ρ,
ϊττίδρομοζ Ρ

Αοοβββίοη : ν. (1) Αάάίίίοη, (2) 8ιιο-
οβββϊοη

Αοοίοίβηί, τύχη /, συμφορά /, σύμπτωμα
η, Ρ
Αοοίάβηί&Ι, αυτόματο; Ρ
Αοοίάβηί&ΙΙ^, τνχχ), κατά τΰχην V

, άπο (ογ

ίκ) τον αυτομάτου, Ρ
,

ΟΤ ΗΧβ τυγχάνω
Αοοοπίραη^, ϊπομαι, συνέπομαι, σννίίμι,

όμιλέω, ακολουθία) Ρ, όπαδί'ω V
,

όμαρτί'ω

V
,

ο-υμπαραστατί» V

Αοοοιηρ&ητϊησ, ακόλουθος, οπαδός V. Το
ί,Ηβ Β,οοοπιραηΐπιβηί ο£, ύπό υήϋι <)βη•>
β. φ. ΰπο σάλπιγγος (νίτ.), ύπο κλαυθμών

(Αββο/ι.)
Αοοοιιιρίίοβ, κοινωνός ίη, |Μτα£τιος τη, ο-ννω-

αοτης τη, α-ννφγός 771, συλλήπτωρ 771, V

ΑοοΟΠίρΙϊβΙι, ιτοιίω, πράσσω, ίκττράσσω.
οιαπράσ-ο-ομαι, τ«λίυτάω, τίλί'ω, διατ^λίω,

ίττιτιλί'ω, άνντω, πίραίνω, ίργάζομαι, ίξίργά-
ζομαι, (ττίξί'ρχομαι. Χ.Β. γίγνομαι ΐβ ο/Ιβη
ιαβά αβ α ραβζίνβ ο/ ποώα αηά ίΐβ
«7/710717/7718

ΑθΟΟΠΐρ1Ϊ8ΐΐ6ά, χαρί(ΐ5 Ρ
,

ίίίμονσος V

Αοοοπιρίΐδίιιιιβηί, τΛος η
ΑοοΟΓά (οί οηβ'β ο\νη), αυτός, ίκών, ίκούσιος,
αυτόματος ; (αάν. ) εκουσίως, 4κ τοΰ αυτο

μάτου Ρ
,

καθ* έκοιισ-ίαν Ρ, 4
ξ ίκουσίας V.

ΛΥίΙΙα οηβ ϋ,οοοηΐ, ίκ μιας ορμής Ρ, μιά
γνώμη Ρ
ΑοοοΓ-άίησ ίο, κατά νήΐΚ αοβ., (κ νηΐΚ <}βη.,
προς ιιΑίΗ αΰΰ.

Α.00Οτάϊι\ξ\γ, οϊν, διά τοΰτο, τοίνυν, τοιγάρ

V
,

τοιγαροϊν
ΑοοοβΙ : ν. Αα'ο'Γβδβ
Αοοοιιηί (βιιόίί.), λόγος 777,
Αοοουηί-ΙχκΛ, γραμματιΐον η, Ρ
Αοοοιιηί ο£, οη, διά ιοϊΐΚ αοο., ?ν«κα ναχίΚ
<}βη., οίίνίκα ιυίΐΗ ρβη. V., Ικατι χνίΐΗ ρβη.

V
,

χάριν ιυίΐα ρβη. V

Αοοοιιηί («βτδ), ποιίομαι: ν. αίβο Οοιιηί.
Αοοοιιηί ίο Γ, λογίζομαι, (ϋθΰνας δίδωμι Ρ



Αοοοηηίαβίβ —ΑάάβΓ

Αοοουηίίΐηΐβ, ύπινθννος, υπόλογος Ρ, ΰπέγ-
γυος V
ΑϋΟΓΙΙΘ, προσγίγνομαι, πίρίίο-ταμαι Ρ. Κβ-
νβηυβ αοοηιΐησ, ™ προο-ιάντα Ρ
ΑοουΐΉΐιΙαίο : ν. Οοΐίθοί, Ηβαρ αρ
ΑοουΓ8«7, άκρίβ€ΐα /, Ρ, το Ακριβές Ρ,
σαφήν-ίΐ,α /
ΑοοτίΓίΐίβ, ακριβής, σαφή;, άτρικής V
ΔοΟΗΓΛίβΙ^, σαφώς, ακριβώς. ΟθΠ8κ!βΓ
ΟΓ 8ί3.1β ΕΟΟΙΙΓΘ,ΙβΙ^, άκριβολογέομαι Ρ
ΑοοπΓΗβά, κατάρατος, άρατό; V, 0€θί5 εχθρός,

παντομισής V : ν. αίβο ΟαΓδθ
ΑβοαβΑϋοη, αΙτία/) αίτίαμα η, ίγκλημα η,

κατηγορία /, Ρ, γραφή /, Ρ, Ρ&13Θ £10-
οαδ&ώοη, διαβολή./
ΑθΟΙ186, αίτιάομαι, ίγκαλέω, κατηγοράω, μέμφ
ομαι, διώκω, γράφομαι Ρ, αίτίαν νέμω V.
ΑθΟϋ8θ ίαΐδβΐ^, διαβάλλω. Βθ £10011δ«3,
αίτίαν {χ», κακώ; ακούω, φεύγω. Αθ-
οιιββά (ναύίΐ.), 4 φ<νγων Ρ. Αθ0118ΘΓ, ό
διώκων Ρ
ΑοοΙΙδίΟΙΜ, έθί£ω, γυμνάζω. Βθ ποουδίοπιβά,
ίϊωθα, φιλί'ω. Ιί Ϊ8 αοοιιβίοπιβά (ίτηρβτβ.),
νομί^ιται V. ΑοοιιβΙοπιβά (αά}.), «Ιωθώς,
συνήθης, σύντροφος, «Ιθισμένος. Ια 8Λ 110-
οιιβίοηαβοί ^8,7ι «1«»βότως

ΑοΙιβ : ν. Ραϊη
Αοηϊβνβ : ν. Αοοοηιρίϊδη
Αοΐιίβνβπιβηΐ, ίργον η, πράγμα η, τέλος η,

αγώνισμα η, Ρ
Αοϊά (αά).) : ν. 8οιιγ
ΑΛποΝνΙετΙ^ί, όμολογέω, συμφημι, αΐνέω, ουκ

άπαρνέομαι. ΑοΙίηονΓΐβά^β (»3 80<^8)>
νομίζω

Αο1τηο«?1θά^ιηβη1;, ομολογία /, Ρ
Αοαιβ, ακμή/
ΑοΟΓΠ, βάλανος/
Αοςα&ΐηΐ ν/ϊΐη: ν. ΙηίοΓπι. Αοο,παϊηίθά
νϊΐη (αά}.), ϊμιτίΐροϊ, επιστήμων. Βθ
αοο,ιι.ΊΪηΙθά νν'ίΐη, οίδα, έπίσταμαι, οϋκ

άγνοέω

ΑοςααϊηΙειηοβ (ρβΓβοη), φίλος, οΙκ*ϊος, γνώ
ριμος, συνήθης ; (Ιηϊη§), συνήθίΐα /, Ρ
Αοο,οϊεβοβ ίη, αγαπάω Ρ, στέργω, ανέχομαι,
Μ»

Αοα,ΙιΪΓβ, κτάομαι, κίρδαίνω, προσποιέομαι Ρ,
π«ριποιέομαι Ρ. Αο^ΙΐΪΓβύ (αά).), κτητος,
επίκτητος Ρ
Αοο,ιιϊπη» (ηιοβί.), κτήσις/, Ρ, λήψις/, V
Αοηιιίκίίίοη (Ιηϊησ &οο•ιιϊι•βο!) : ν. Ροβ-
8β88Ϊ0η

Αοηαίί, λύω, άφίημι, απολύω Ρ, άποψηφίζο-
μαι Ρ, άπογιγνώσκω Ρ. Βθ ιιο^ιπίΐθίΐ,
άποφ«ύγω Ρ, νικά» V
ΑοψάϋΛΐ, άπόφίυξις/ Ρ
Αοι•ϊηιοηγ : ν. ΒϊΙί,βΓΠβββ

ΑθΓ088, διά, υπέρ, πέραν, πέρα, αΙΙ τνίΐ/ι
ρβη.; (αα]).), εγκάρσιος Ρ
Αθΐ (811081.), έργον η, πράξις / πράγμα η,
πράγος η , V. ΟαίοΗ ϊη ίΐΐβ 80ί, έιτ" αυτο
φώρω λαμβάνω
Αθί («βΓδ),ΐΓθΐέω, πράσ-ατω, δράω; (οη 8ίΛ§β),
{ιιτοκρίνομαι /

',

αγωνίζομαι Ρ
Αοίϊοη (ηΕΐνίΐΙ ογ πήΚίαΓ}•), ϊργον η. Ιη
ίΐοΐίυη, έν τω ϊργω Ρ. Τηβ^ Ικ)ΓΘ ίΗθ
ΟΓαηί θ£ ίηθ αοΐίοη, το ϊργον ύτέμίΐναν
(ΤΗηο.). Αοίϊοη (»ί Ιαν), δίκη/, γραφή/,
άγων τη. Βήη§ αη αοίϊοη : ν. Ρι-οββοαίβ
Αοίίνθ, δραστήριος, €ίίξωνο5, έλαφράς, άοκνος,

κούφος V. Βθ αοί,ϊνβ, ΐγκονέα V

Αθίϊνβΐ7, άόκνως Ρ, κοΰφως V

Αθίϊνϊίγ, το δραο-τήριόν Ρ, ένέργίΐα/, Ρ
ΑοίΟΓ, πράκτωρ τη, εργάτης ιη, V

ΑοίοΓ (οη 8ΐ8.2θ)ι ντοκριτής τη, Ρ. Οΐιϊβί
αοίΟΙ', πρωταγωνιοτής τη, Ρ
ΑοΙ,ιι.ί] : ν. Κβαΐ, Τγπθ
Αοΐυαίϋ^, έντιλέχιια /, αβ ορρ. ίο δύναμις,
Ροίβηΐϊαΐϊί.7 (ΛΗβ(.)
ΑοΙιΐ8,1ΐ7 : ν. Ρβ8,1ΐ7, ΤΓαΙ^
Αοαίβ (οί β, ηιαιι) : ν. ΟΙβνβΓ. Αουΐβ
(ο£ ραϊη ογ άίεβαββ) : ν. δβνβΓβ

Αά&^θ : ν. Ργο\'θγΙ)
Αάειηιαηί, άδάμας τη
Α(Ί;ιηιαηί.ίηΐ', αδαμάντινος
ΑεΙαρί, αρμέξω, έναρμάζω (αηά -ττω). Λ (ΙαρΙ
οηβ'β ίβηιρβΓ, οργάς επιφέρω τινί (ΤΚηο.).
Αά&ρΙβά : ν. 8ιιί(;ι1)1β
Αάα, προο-τίθημι, έπιτίθημι, προσβάλλω,
συμβάλλω V

ΑάάβΓ, ϊχιδνα/ ϊχις ΤΠ,/, Ρ
1—2



4 Αάάΐίϊοη—ΑάνβηίτΐΓ0ΐΐ3

Αάάϋϊοη, προσθήκη /, Ρ, προσθημα Π, V,
ιτάρ«ργον η
Αάάίϋοη ίο, ϊη, προϊ τνί'Λ άαΐ., Μ ινίίΗ
άαΐ.
Αοΐιϋΐ.ίοηηΐ, πλ«ίων αηά πλ<ων
Αά(1ΐ•θ58 (ΒΐώβΙ.), λόγο? ΤΠ, προσφβ€γμα Π,
V, προσφώνημα Μ, V

Α.άΟΓβε3 (νβνο), πρόσφημι, προσαγορίΐω Ρ,
-π-ροσφωνιω V, προ<ταν3άω V, ττροο ιννί'πω

V, προσηγορίω Κ
ΑάάυΟβ, τταρίχομαι Ρ
Αάβ(]ΐΐίΐΙβ, &|μϊ, άντ£παλο? Ρ
Αάβ0[νΐβ,1;6ΐ}') ά|ίι»5, αντιπάλου Ζ3

ΑθΙιβΓβ : ν. 01ίη§ ίο, δί,ίοίΣ

ΑάΗβΓβηί, στασιωτηϊ Ρ, ομο•γνώμων Ρ, ΟΤ
Ιίίβ τά τινοϊ φρονί'ω
Αάϊβυ, χλΐρί, χαίρων Ιβι (Επί:)
Α<1]α06ηί, άστνγ€Ϊτων, προσονρθ5 V, βμο-

ρο? Ρ
ΑφΌιιΠΙ, αναβάλλομαι Ρ
Αφικϋοαίβ : ν. Όβοιάβ
Α<3]11Γ6, όρΚΟω Ρ, ορκίζω Ρ
Αφ α84 : ν. Αγγβ,π^θ
ΑάηιίηίβίβΓ : ν. Β.υ1β
ΑάιηίηΐβίΓαϋοη, διοίκησ-ι* /, Ρ, ή πολι
τική Ρ
Α^ηιϊπιΐιΐο, θανμάσιοϊ, θαυμαστό;, ϊκπαγλοϊ
V, άγασ-τόξ Ρ
ΑςΙηΠΓ&ΙιΙ^, θαυμασΐω; Ρ
Α(3ηιΪΓ8.1, ναύαρχο! «ί. ΑάηιΪΓ8.Γ8 βΗίρ,
ναΰ$ στρατηγίί /, Ρ. ΑάκΐίΓβ,Ι'β ΟΟΠ1-
Βπβιιά, ναυαρχία /, Ρ
ΑάπΐϊΤΒΑΐγ, οι άποστολ£Ϊβ Ρ
Α(1ηιίΐ'αίίοη, θαύμα η, θάμβος η
ΑΐΙΐΐΐΪΓΘ, θαυμάζω, άγαμαι, ζηλόω. Ικπαγ-
λί'ομαΐ V
Α<3πΠΓβΓ, «ρασ-τήϊ τη

Αάππβδίοη: ν. (1) ΕηίΓ&ποβ, (2) Οοη-
ίβββίοη
Ατίηιίί., δέχομαι, «Ισδίχομαι, προσδί'χομαι.
ΑάπιίΙ Ηΐ-^αηιβηΙδ, όμολογίω. ΑάπιΗ οί,
ΐνδίχόμαι Ρ. Ρβίββίιοοάβ αϋηιϊί ο£ Γβίιι-
ίΛίΐοπ, τά ψίνδη ϊλ€γχον ϊχ«ι ('ΓΛ,ΗΟ.)
Λ<ίιηοηϊ»]ι, νονθ€Τ('ω, παραινεω, διδάσκω, σω

φρονίζω, φρινόω V

Αάπιοηϊΐίοη, νονθέτημα η, σωφρονισμό η, V

Αάορί (β
.

ρ1;1Π ι, χράομαι. Αάορί (& οΗϋ<3),
ποιί'ομαιΡ. Αοίορίθά, ποιητόϊ Ρ. Αάορ-
ίίθΠ, ποίησίϊ^ Ρ

Αάοτβ : ν. \ν<>Γ8ΐπρ
Λίίοπι. κοσμώ», άσκίω V

,

ίςασκί'ω V
,

καλλννω V
. ΑάοΓΙΙ ΟΠΘΒβΙί, καλλωπέζο-

μαι Ρ

ΑάοΓΠΚΙβηυ, κόσμο; τη, Αγαλμα η, V
,

αγλάισμα η, V
,

καλλώπισμα* τη, Ρ
Αάπηί, δίξιόί
ΑάΓοϋηβδβ, δίξιόττ-,5 /, Ρ

Αάιιίαίίοη : ν. ΈΙ&ϊ,ϊ,βτγ
Αάιιΐί, τΛϊοϊ αηά τ&ιιοϊ Ρ

ΑάνάίβταΧβ {ρτορβτΐ^ 1)β'υα8θ οοίηα^ο),

κιβδηλ£νω. ΑάνιΙίβΓΛίβά (αά}-), κ£β-
δηλοβ
Αάνι11«Γ8,Ιϊοη, κιβδήληιμα η, Ρ
ΑάυΙίβΓβΓ, μοιχό» τη. Αάυ1ίβΓ683, μοι-
χιύτρια /, Ρ
Αάα1ίβΓ7, μοιχιία^ΐ Ρ. ϋοτατηϊϊ&άχήΐβτγ,
μοιχίύω, Ρ
Αθνβηοβ (βωόβί.), Ιφοδοβ,/"
Αάν&ηοβ {νβτΐ ηβηΐ.), 1x1. αηά τηβΙαρΗ.
προβαίνω, προχωρά», προκοπτω ; τηβίαρη.

ίπιδίδωμι Ρ. ΑάναηΟΘ {αοΐ.), αυξάνω.
Αάνβηοβ (πιοηβ^), δαν*ί£ω Ρ
Αάνβηοβπιβηΐ;, αΐξηο•ΐ5_/^ Ρ
Α<1ναη(;Λ§β, «φίλίΐα /, όφιλοί η, βνηο-ΐΐ /,

κ<ρδθ5 -η, λήμμα η, το ο-υμφίρον, το
λνσιτίλοίν Ρ, ΡΓβδβηί Β,οΐνβ,ηία^ββ, τα
υπάρχοντα /'. Οθί ΛΠ &ά ν»ηΐ&§θ, προίχω,
πλίον (χω, ώφίλί'ομαι ΟΤ Ί1Β6 π€ριγίγν€ται,

ϊτηρ&τβ. Ρ. Αΐ αη &άν£ΐηίβ§;θ, ϊκ τοθ

πιριάντοϊ Ρ

ΑάναηΪ8,§60113, ώφΛιμοϊ. ο-νμφορος, κίρ-
δαλέο;, λνσιτιλήϊ Ρ

,

όνήσιμο; V
. Ββ

αάναηία§βοιΐ8, σνμφίρω. Ιι Ϊ8 αάναη-

( ;ΐί;ι•οακ, λνα, λνσιτ<λ<ΐ Ρ

Α(1ν8,ηίΛ§ΘΟΙΙ8ΐ7, ώφιλίμωί Ρ
,

συμφίρόν-
τω5 Ρ
ΔάνβηΙ : ν. Οοπιϊη§
ΑάνβηΙίΙϊονίβ, ίπακτιίϊ
ΑάνβηΙϋΓβ, τόλμημα η, πίϊρα/"
ΑάνβηΙϋΓΟϋβ, φιλοκίνδννο; Ρ
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ΑίΙνβΓββ,Γ^, ίχβρίϊ τη, πολέμιος τη, ενάντιος
τη, Αντίπαλος τη, παλαιο-τής τη, V, αντί

δικο* τη, Ρ
ΑάνβΓδβ, ίναντίος, δυστυχής V, παλίγ-
ΚΟΤ05 V
ΑάνβΓ3Ϊ1;γ, κακόν η, συμφορά./'. δυστυχία /,
δυσπραξία/
ΑοΙνβΓίϊδβ, κηρύσσω
Αάνίοθ, βουλή /, παραίνεσι» /, συμβουλή /,
Ρ, βούλευμα Π, V
Αάνίεβ,βΐθ : ν. Αάν&τΐυίίςβοιιβ
Αάνϊββ, βουλεύω, συμβουλεύω, ιταραινίω, νου
θίτί'ω. δίδασκα. \Υθ11-8,<1νΪ8βά, εϊβουλος.
Ι1]-»ι1νΪ8β^, κακόβουλος V
ΑάνΪΒΘΓ, σύμβουλος τη, βουλευτής ΤΙΙ, Ρ,
«Ισηγητής τη, Ρ, βονληφόρος τη, V
ΑΑχοΟ&ΰγ, συνηγορία /, Ρ
ΑΑνοοΰΑβ (βκύβί.), σύνδικο* τη, συνήγορος τη.

Βθ &η βΛνοοΒ,ίβ, σύνδικε», σνναγοριύω Ρ
Αάνοο&ίβ (»βΓ6) : ν. Αάνϊββ
Αβ§Ϊ8, αίγίς/, V
ΑβΓΪ&Ι, άφΜ)5 V
ΑβΛβΓ, αΐβήρ, τη,/
ΑβΙΙΐβπαΙ, αίθί'ριοϊ V
Αίη,Γ : ν. Γ&γ

Αβ'»1:>ϊ1ίι}', εύπροσηγορία /, Ρ
Αβ&βΐβ, ενπροσήγορο5, εύπρόσοδος Ρ
Αΰ&ϊτ, πράγμα η, πράξις/, χρήμα η, ϊργον
η, πράγος η, V, χρίος η, V
Αϋβοί; (Ιοιιοίι, πιονθ), άπτομαι, καθικνέΌ-
μαι, Ανθάπτομαι Υ, κινεω V; (ρΓθίβηά),
υποκρίνομαι Ρ, προσ-ττοΐί'ομαι Ρ
ΑδβΟίβίίοη, σχηματισμός τη, Ρ
ΑΕΡβΟίβοΙ, ββ (ίββΐ), πάσχω, φρονίω; (βθ
©ΟΐΙΟβϊυβοΙ) βρύιττομαι Ρ, άβρύνομαι V
Α£ΓβοΙβ<3, Λνοΐΐ (αιί/*.) : ν. ϋϊδρο8βά
Α8βθΙΪΙ1£, αλγεινός, λυπηρό»
ΑίΓβΟΐΐοιΙ (Ιονβ), ϊρας τη, φιλότης/ εΰνοια
/, χάρις /; (βίδΐβ ο£ πιϊχιιΐ ογ 1)οά^),
ττάθοί η
ΑΗβοϋοη&Ιβ : ν. ΐΛνϊη»;
ΑίΕάανίΙ;, όρκος τη, άντωμοο-ία /"

, Ρ

Αϋίηίΐγ : ν. ΚβΙαήοηδΗΐρ
ΑΙΕπη, φημί, Ισχυρίζομαι Ρ, δι'ίσχυρίζομαι Ρ
Α£Βχ : ν. Είχ

Λίϊΐϊο!, λυττίω, άνιάω, κακόω, λυμαίνομαι,
πιέζω, πημαίνω V

,

χειμάζω V. ΑίΗϊοίβά :

V. Μί&βπΜβ. Βθ ;ι111κ•(.(•ι1, ταλαιπωρία
αηά ταλαιπωρέΌμαι Ρ
Αίδίοϋοη : ν. Ρβ.ίη, 8υίΓβπη§
ΑίΗπβηΐ : ν. Βϊοΐι
ΑβοκΙ, παρέχω : ν. αΐ80 Οίνβ
Αβτ&ν, θόρυβος τη
ΑίΓΓΪ§ίι<; : ν. Επ§ΗΙβη
ΑδΓΓΟΠί (βιώβί.), ΰβρις, αΐκία /, βνειδος η,
λώβη/ V

,

ίβρισμα η
ΑΰΓΓΟηί (νβτύ), υβρίζω, ατιμάζω, αΐκίζα V

ΑΪΓ&ϊά, περίφοβος, περιδεής Ρ
ΑίίθΓ (αάν.) : ν. ΑίΙζτντ&τάΗ
ΑίίβΓ (ρΤβρ.), μ€τά τοχίΐι <κο., ά»ό υήχΗ
$νη., βπισβ<(ν) νοχίΐι ρβη., V

Αίίβτ (αά}.), «οτιροϊ, δεύτίρος V. Βθ βίίβΓ,
ΰστερίω Ρ

,
ύστιρίζω Ρ. \νΐι&ί ΙιαρρβΠΟί]

ΛΪΙβΓ, τα ίφυστιρίζοντα (2Άΐίβ.)
ΑίΙ«Γηοοη, διίλη^ Ρ
ΑίΙβΓίΗου^Ιιί;, «ττίνοια /, V

Αίύβτντ&τάβ, (ιτ€ΐτα, ΰστίρον, μ«τά ταΟτα Ρ,
μ<θύστ<ρον V

,

όιτίσω V
,
μ€ταΰβΐ( V
. Ιίοί

1θΠ» 8,£ίθΓ\ν&Γά8, οΐ δια ιτολλοϋ Ρ

Α§3Ϊη, πάλιν, αΰ, αύθις, αυτί V
Αςαϊηβί (ρτβρ.), κατά ιοίί/ι ρβη., Αντί ιοι'ίΛ
ρβη., <π£ ινχΐΐι ακ., προς ιυίΐη αβσ.,
παρά τοϊΐη αοο., εναντίον ιοίΐη ^βη.;

(αφ'.), έναντίος, άντίος V

Α%β (οΐ ίίιηβ), αΙών τη, χρόνος τη, ψνοι
η, V

Αξξβ (οί & ηιαη), ηλικία./! Οί β^βι •* *"
ηλικία Ρ. ΡαΙΙ^β, ακμή/ Γ

. Οίβιιοΐι
αη Β,ξβ, τηλικοϋτος, τηλικόσδί V

. Οί 4ΐΐθ
8;ιιικ» 8£β, ή*λιξ V

,

όμήλιξ V
,

σύντροφος V.

Μίάάΐθ α§β, ή καθεστηκυία ηλικία Ρ.
Οΐά β,»θ, γήρας η. Αο;β<1 : υ. Οΐά
Α§βη<), ΰπηρίτης τη. Α§βηί θ£ £θΓβίο;η
βίβ,ίβ, πρόξενος τη, Ρ. Βθ 3§βηΙ,
προξενιά Ρ

,

πράσσω υπέρ τίνος Ρ
Α§§Γ8,ηάί8β : ν. Ιπογθ&βθ

Α^Γ^ικΙΐδθΐηθηί, αίξησις/, Ρ
Α££Πίν&άβ : V. ΙπΟΓΘίΙΒΘ
Α§£ΐτΐνιΙυίοη, υπερβολή/
Α£%τβ£β.1β, ίη ίΐΐθ, αθρόος, σύμπας
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Α§§Γ688Ϊοη : ν. ΑίΐαοΊτ
Α|»£Γβ880Γ, αϊτιΟΪ. Ββ Λ§£ΓΘ880Γ, ΙΓρότίρον
άδικίω Ρ
Α§£Ι•ίβνβ<1, 1)6, άδικίομαι, κακώ; ιτάο-χω

Α£Ϊ1β : ν. Αοίϊνβ
Α§ϊίθ.1β, κινίω, ταράσσω, κλονί'ω Ρ, στροβέω
V, ίρίθίξω Γ. Ββ 3.§ίί&ίβ(1, σαλίϋω,

κινύσσομαι Ρ

Α^οη^ : ν. Ρβ,ϊη

ΑσΓββ νΐίη, Α§Γθβ ίο, συνθίλω, συμβαίνω,
συγχωρά», συναινέω, συντίθίμαι, σίμφημι,
όμολογέω, συμφωνάω Ρ, όμονοί'ω Ρ, -π-ροσί-
(μαι Ρ. Ιί 18 Β,^Γββά {ϊιηρβΐ'8•), δοκίϊ,
συνδοκίΐ, δί'δοκται

ΑσΓββ»1)1β, χαρίεις, άρίστ09, ίιτίχαρτοϊ V.

Ι£ ίί Ϊ8 &§Γ6β3.β1θ ίΟ 5'0υ, ίΐ σοΙ ήδομίνω
ίστίν (ΡΙαΙο)
Α§Γβ€ΕΙθΐ7, καθ' ήδονήν, ιτροϊ ήδονήν

Α^Γββά υροη (αά].), ίητιίϊ, τακτο$ Ρ
Α§Γ6βΐη£, όμογνώμων Ι'

,

όμόλογοί Ρ, συνωδος

V
,

σϋμφρων V

Α§Γββπιβηί (οοπίρίΐοί), συνθήκη/ σνμβασις

/, σύνθημα η, V, ομολογία /] Ρ. Α§Γ66-
ΠΙβπί (ν/ΓΪίίβη), οτιγγραφή/ Ρ. Α§Γβ6-
ιηβηί (υηβ,ηϊπιϊΐ^), ομόνοια /, Ρ
Α^ΓΪΟαΙΙυΓβ, γίωργία /, Ρ

,
ή γιωργική Ρ

Α§Γουηά : ν. ΑβΗογθ
Αία (βτώβΐ.) : ν. Αββίβίαποβ
Αίά (νβτύ), βοηθί'ω, ίττικουρί'ω, ύιτουργίω,
ϋττηριτέω, ίιτωφίλέω V

,

άρήγω V

Αϊ1ίη£ : ν. δϊοΐί. Τνη&ί αϊΐβ ^ου ? τ£

»άσχ«ΐ5 ;

Αϊπι (βηδβΐ.), σκοιτοί τ», τίλο* η
Αϊπι »ί, τοζίύω V

,

τ€ίνω βίλη V ; τηβΙαρΗ.
στοχάζομαι, ίφίίμαι, σττίϋδω, ίιτιθνμίω
ΑΪΓ(βΐίδβί.), άήρί»,/ αΐβήρ ιη,/, αίρα/, V

Αιγ (νβτΙ>), διαψίχω Ρ

ΑΐΓ8, ξίνβ ΟΠβββΙί, σ€μνύνομαι, άβρΰνομαι

Υ
,

θρνκτομαι Ρ, σιμνολογέομαι Ρ
Λίτν (οι ίηβ αΪΓ), άί'ριοϊ V

,

αίθίριοϊ Υ. Ιη
ίηβ ορβη αΪΓ, νπ-αίθριοϊ
ΑΙνίη, συγγ«νήϊ, άδ«λφθϊ
ΑΙ&οπί^ : ν. Ε8.§θΓηβ88
ΑΙηγγπ (βηΒβΙ.) : ν. ΕβΛΓ. Αΐβπη (οι-7 οί
α1β.Γ£α), βοή /

Αίαπη (νβτΐ): ν. ΓΗβηίβη. Ενβι^ ηοίββ
αίαπηκ ίΠΘ ίβα,ΓίυΙ, αιταντα τω φοβουμίνψ
ψοφ(ϊ (8ορΗ.)

Λ Ιηβ, φ«0, οίμοι Υ
,

αίαϊ Γ, Ι» Γ

Α]βΓί: ν. Τνβίοηίηΐ
Αΐίβη (αά].): ν. ΕοΓβϊ^η. ΚβδϊεΙβηί αΐϊβη

μ«'τοικο5 ΤΛ. ΑΗβη 3,θί, ξ€νηλασία^ Ρ
Αΐϊβη&ίβ, αλλότριο» Ρ. Ββ αϋβηαίβά,
διανίσταμαι Ρ
ΑΗβηαίίοιι, αλλοτρίβσΐϊ,/^ Ρ

ΑΗΙίβ : ν. ΒΠεθ
Αΐΐνβ : ν. Ιιϊνϊη§
ΑΠ, ιτίί, ατταϊ. σνμιταΐ. ΑΠ ίηβ ΠΙΟΓβ,
τοσοντω μάλλον Ρ. Αί »11 μί'<Α ηερΟτ-
ίίνββ, ιτάνυ, τήν αρχήν αηά αρχήν. Ιί

Ϊ8 ηοί αί 3.11 §οοά ίο ηιιηί £ογ ίηβ
ίηΐρΟΒδΐοΙβ, αρχήν 81 θηράν ο« ιτρίΐΓ€ΐ

τάμήχανα (8ορΗ.). Αί 8,11 βνβΐιίβ, γονν.
ΑΠ ΟΠί, μίνον οί Ρ, «σον ον Ρ. Τηβ
βηϊρ Λν-α8 οαρΐιηχ'Π ηιβη 8>ηά 8.11, ή ναν«
ίάλω αϋτοΪ5 άνδράσι (ΊΊιυ.ι•.)
Λ11π_γ, τταΰω, κονφίξω, κοιμάω V

Α11β§αίϊθη, λόγοϊ 1Π, σκήψαϊ/"

ΑΠβ^β: ν. ΑβββΓί. ΑΠβ^β \>γ ν/αγ ο£

βχοαββ, σκήΐΓτομαι, ιτροίχομαι
ΑΠβ^ϊ&ηββ, πίσ-ης/, ιτ«ιβαρχ£α/, V

ΑΠβ^0Γ7, μ6βο« η»
ΑΗθνΪΒίβ, κουφίζω
ΑΠβνϊαίϊοη, άνακοίφισι;.^ V
ΑΠΪαηοβ, συμμαχία /'

, κοινωνία /. Οί ίΐη
&11ϊαηοθ, συμμαχικοί, Ρ. ϋβίβηβίνβ
αΠϊαηββ, ίπιμαχία ,/

", Ρ

ΑΠίβά, σνμμαχοϊ: ν. αίβο Α\\γ
ΑΠοί, ν^μω, κληρόω, κατανέμω Ρ
ΑΠοίιηβηί, κλήρος τη
Α11ο\ν (ρβΓπιίί), ίά». Ιί Ϊ8 &11οητβ(], ϊξ€ο-τι,
ίκγίγν€ται Ρ
Α11ο\ν (αάιηϊί), ομολογά•
ΑΠογβά, Ιίί. αηά τηβΙαρΗ., κ£βδηλο$
Α11-8ββίη§, ιτανοίΓΓηϊ V

ΑΠαίΙβ ίΟ, άττοσημαίνω Ρ
,

ίπτοσημαίνω Ρ
ΑΗΐΙΓΘ, δ€λ(άζω Ρ

,

ψυχαγωγίω Ρ. ΑΠαΠΠσ
(αά].), ίπαγωγόϊ Ρ, «φολκόί Ρ, ψυχα
γωγικοί Ρ
ΑΙΙϋΓβΠΙβηί, 6&<αρ η, ψυχαγωγία/, Ρ



ΑΙΙυβϊοη—ΑηοβεΐΓΕί

ΑΙΙϋβίοη, ύπόμνηο-ις / Ρ
Α11 V, ο-ύμμαχος τη, επίκουρος τη, ο-υνασττκττήϊ
τη, V, παραστάτης τη, V. Έοάγ οί αΐΐίββ,

ςτυμμαχία /, /'. Ββ απ ;ιΙ1_γ, συμμαχί'ω,

σ~υμμάχομαι Ρ, σ-υμττράσ-σ-ω Ρ
ΑΙπίϊ^Ηίγ, παγκρατής V, παναλκής V
Αΐηιοδί : ν. ΝθλγΙ^
ΑΙοίί (αά).), («τί'ωροϊ, μ«τάρσ-ιος ίΓ

;

(αάν.):
ν. Α1χ>νβ

ΑΙοηβ (αφ-), μόνος, μοννος Γ
,

οίος Κ
,

μονό-
σταλος V. Ββ οίοηθ, ίρημίαν Αγω Γ.
ΙιβΛνβ &1θηβ, μονόω
Α1οη§, τταρά Μ>ϊίΑ αοο. οτ <2αί., άνά «ηίΑ
αοε. V., κατά ί«ι<Λ α«ο.

Αίοοί, «ίαπίΐ, άψίο-ταμαι, άποντατίω V

Αίοικί : ν. Ιχ>α(11γ
ΑΙρΗ&Οβί, τα γράμματα Ρ

ΑίΓβΛίΙν, ήδη, δή, καΐ 8ή

ΑΙβΟ, καί, άμα, ούχ ήσσον
ΑΙίΑΓ, βωμός ΎΠ, <0"χάρα/ Ουμί'λη / Ρ. Οί
ΙΗθ αΐΐαι-, βωμιος Γ

. Κοιιηά Ιΐκ; η,ΐΐ.αι•,

άμφιβωμιος Γ. ΛνϊΙΙΐ Β ΟΟΠΙΠΙΟη !ΐΗ;ΐΓ,
όμοβώμιος Ρ

ΑΙίβΓ, ΑΐίβΓ»Ιϊοη : ν. ΟΗ&η§β
ΑΙίβΓΟΛίϊοη, άντιλογία /, Ρ, άμφιο-βήτηο-ις/,ρ
ΑΙίθΠΙίΐίβΙ^, ίναλλάξ
ΑΙίΙιουί,Ίι, «Ι καί, καίιτίρ ΜΛίλ ρατίίΰ., 1Γ€ρ
βτκΐϊΐϊΰ ιιήίη ρατίίβ. V

Α1ίθ£β11ΐβΓ (αάν.), πάνν, πάντως, ττάντη,
παντΑώς, ίίς το παν Ρ

,

παντάπαο-ι Ρ, ολωξ
Ρ, το σ-νμπαν Ρ ; (α</;.), σ-ννολος Ρ
Α1νν•ί^8, άί£, ιΙο-α<ί, αΚν Κ

,

αΙ«ί V
,

ίκάατ-

τοτ«, διά παντός Γ. Βθ &1νν&}'8 ίΐοϊιΐ",
διατ€λί'ω ιτοιών Ρ
Αηΐίΐχκ : ν. Οοΐΐβοί
Αιη»ίβυΓ, Ιδιώτης τη, Ρ : ν. αίβο ΐΑ^πΐϊΐη
Απΐ&ΐθΓγ, ερωτικός Ρ
Αηιαζβ, 4κπλήο-ο-ω, καταπλήσσω. Ββ ;ιιιι;ιζθ(Ι,

θαμβίω Γ

Απιειζβηαβηί, θάμβος η, κατάπληξις/ Ρ
Απΐ3,ζίη§ : ν. λνοηάθΓίιιΙ
ΑαΐΙ)Ε88&άθ1', πρισβύς τη, πρίσβίντής »», Ρ.
Ββ ααιοαδβαάοΓ, πρισβίύω. Ρθϋον &πι-
1}&8Β&άθΓ, σύμττρίσβυς Ρ

Απιοβι•, ήλίκτρον η, ήλίκτρος τη, /

Αηΐ1)ί§1ΐϊί7, το άμφίλογον Ρ, το άμφί-
βολον Ρ
ΑηΐΐΗί,'110118, δύσκριτος, άμφίλογος, αμφίβολος
Ρ, ποικίλος V

,

δνσ-μαθής V
,

άσημος V

ΑπΛί^ΙΙΟΙΙβΙ^, δνσκρίτως V
,

διχορράπως V.

8ρβίΛ απι!]ί^υοιι«1ν, αΐνίο-ο-ομαι
Αηιοϊίϊοη, φιλοτιμία, /'

Αιηΐιϊΐίοπ.ι, φιλότιμος. Βθ Β,ιιιΒίΙίοακ,

φιλοτιμ<Όμαι Ρ

ΑπιβιιβΗ, λόχος τη, V
,

«νί'δρα/, Ρ. Ιιϊβ ίη
αηιΐιακίι, ίφιδρίίω Ρ
Λιικίιι 1. «ξορθόω κ/»/ ίξορβόομαι, ίττανορθόω
αηά ίττανορθόομαι Ρ
Απιβηάιηβηί;, ίττανόρβωο-ι»^ Ρ

Λ ιικ ί ιι Ι*
,

αιτοινα )ί, ρΐ, V. Μαίθ ααιβηάβ,
αναλαμβάνω. Α ηι:ι1νίη£ αιηβηάβ, ανά
ληψη /,Ρ
ΑπίϊαΙίΙβ, χαρίιις, ^πΐ€ΐκής, {ράο-μιος V

Απιϊο»1)1β, φίλιος, €<ίνονς
Απιϊιΐδί : ν. Απιοη£
ΑηΐΪ88, Ιχ•, κακός Ιχα, ττλημμίλί'ω τι. 'ΓίΐΙίΟ
ίΐιιιίχκ, δνο*χ<ραίνω, ού ραδίω; φί'ρω
Αποπιαηϋίοη : υ,ββ ιταραο-κ€νή /, Ρ, όπλα
η, ρΐ, Ρ
Ατηηββί^, αδ«ιαι/', Ρ. ΟΓβ,ηί ιιη απιηβ8ΐ7ί
ού μνησ-ικακ«ι> /', αδίίαν δίδωμι Ρ
Απιοη£, <ν ινίΐΗ άαΐ., μιτά ιοίΐ/ι ς/βη., μ«τά
?<:ί!/ι άαΐ. V
,

παρά »•ΐ//ι άοΛ.
ΑηιουηΙ, αριθμός τη
ΑπίΟΙίηί ίο. γίγνομαι Ρ
,

δύναμαι Ρ

Χ ιιι] 'ΐΐ'. πολύς, αίγας, ικανός, άφθονος
ΑΐϊΐρΐΙΙ'ίΐίΘ, τίμν», άποτέμνω Ρ
ΑηιριιίΛίϊοη, τομή/
Λιιιιιμ'. τίριτω, <νφραίνα>. Βθ ΑΠΙΙΙΒβά,

ή'δομαι

Απινιββπιβηί, ηδονή/, παιδία/, τΐρψις/
Αθ1118ίη§, ηδύς, γίλοίος, κομψός
ΑπλΙο^Υ, αναλογία/, Ρ, τ6 άνάλογον Ρ

Αηαΐγβθ, αναλύω Ρ
Αηαρβθδί, ανάπαιστος τη, Ρ
Αηβ,ΓοΗ^, αναρχία/ το άναρχον Ύ
ΑηοβδίΟΓ, πρόγονος ι/ι, πατίρ<ς τη, ρΐ, οί

πρίν ΠΙ, ρΐ, προπάτωρ τη, V

ΑηοββίΓαΙ, πάτριος, πατρφος, πατρικός



8 ΑποΙιογ —ΑηετνβΓ

ΑηοηοΓ (βνίβΐ.), άγκυρα /. Αί β,ηοΙιΟΓ,
Ιπ' αγκύρας. Οβ,βί β,ηοηΟΓ, άγκυραν

καθίημι
ΑποΙιογ (νβτΒ ηβηΐ.), όρμί'ω, όρμίζομαι, ίφορ-
μίω. ΑηοΗοΓ Ι14.ΊΙΓ, προσορμίζομαι Ρ.
Οη&η^β 8,ηοηθΓ8£β, μίθορμίζομαι Ρ.
ΜβΙαρΗ. Ηθ άοββ ηοί τΐόΐβ 1>γ ίηβ βαηιβ
αηοΗοΓ ακ ίΐΐθ ηια)οιίίν, ούκ ίττΐ τη;

αυτής όρμ<! τοις πολλοίς (ΰβηι.)
ΑηοηοΓ8£β, όρμος τη, ναύο-ταθμον η, άγκυ-

ρονχία /, V. "ννίίΗ £οοε1 »ηοΗθΓ£ΐ§β,
ιΰορμοϊ V. \νίίΗ ϊ>αά &ηοΗοι•α§β,

δύσ-ορμος V
Αηοηονγ, άφίη /, Ρ
Αηοίβηί : ν. ΟΙά
Αϊ) ά, Κθί, Τ€, $6
Αηθν?, πάλιν, νί'ον V
Αη§β1, άγγΛος ΤΠ,/, ΟΓ η$β δαίμων ίη,/
Αη§;βΓ («Μδίί.), θργι'| /, θυμό5 Μ, χολή /,
χόλο» τη, V, κότος τη, V, μήν« /, V, το |
θνμούμενον, /". Κϊ§ηίβ0118 αη§6Γ, νέμίσ-ις

./
". Ι)αβ ίο βυάοΐβη »η§βΓ, όξυμήνιτος Γ
.

Ιπ ΛΏξβΤ, δι" οργής
Αη§θΓ (νβτΐι), οργίζω, παροξύνω, χολόω Γ

,

όρίνω Κ

Αη§1θ ίίΐίδβί.), γωνία/, Λ Κί^ΐιί β,ηβΐβ,
ορθή (γωνία)/ Ρ
Αη^ΐβ (νβτΐί) : ν. ΪΊβΗ
Αη§1βΓ, άλκύς ηί. Αη§1βΓ'8 βχί, ή άλι«υ-

τική Ρ
Αηξτϊΐγ, χαλ«πώς, όργίλως Ρ. ν&τγ β.ΏξΤΪ\γ,
ύπίρκότως V

Αη^Γ^, χαλοτός, βαρύκοτος V
,

βαρύθνμος V.

ΎβΓγ Β.τ\£τγ, ύπίρκοτος V. Ββ &η%τγ,
οργίζομαι, θυμόομαι, δυο-\€ραίνω, άχθομαι,

δι' οργής {χω, μηνίω V
,

χολόομαι V
,

ί'ξαγριόο-

μαι V
,

χαλ<παίνω Ρ, άγανακτίω Ρ
Αη^ιιίδΗ : ν. Οπβί, Ραϊη. Βθ ϊη 8,η§ιιΪΒη,
άδημονίω Ρ
Αη^νΐΙίΙΓ, γωνιώδης Ρ; τηβΙαφΚ. σχαιός
Αηίαιαΐ {«ηΐιαί.), ζωον η, θρέμμα η, V

,

βόο-κημα η, V. ~νίύά ιιηϊιιΐίΐΙ, βήρ τη,

θηρίον 71, δάκοι Π, V
,

κνώδαλον η, V

Αηίπιιιίβ : ν. Έηοο\ΐΓ&§θ. Αηΐιη&ίβςΐ,

φαιδρός

Αηϊιηοβΐ^ : ν. ΕηππΙ^-
Αηΐίΐθ, σφυρόν η
Αηηαΐβ : ν. ΊΙΪ5ΐοτγ
Αηηβΐϊβί, λογογράφοί τη, Ρ

Ληηβχ, προοΊτοκΌμαι Ρ, ο-φ«τ<ρί(ομαι Ρ

Αηηβχβ,ίίοη, ΐΓροο-ιτοίηο-ΐϊ^/", Ρ, σφ«τ(ριο-μι$$
ΊΠ, Ρ, οίκίίωο-ΐ5,/', Ρ
Αηηίΐπίαίβ, αφανίζω, ίξαλιίφω
ΑηηΐνβΓ8»Γ7 (α<1)•), ίτήσιοϊ Ρ

Αηηουποβ, άγγίλλω, άιταγγΛλω, ίπαγγΛλω,
λίγω, φημί, ΐκφημι, ΊΓρουννίττω V

,

κηρύο-ο-ω

V
,

ο-αφηνίζω V. Αηηοπηοθ 1>β£θΓθ-

]ι;ιη(Ι, ιτρολίγω Ρ
,

ττρόφημι Ρ
,

ττροα-

γορίνω Ρ
Αηηοιιηοβπιβηί, λόγος τη, άπαγγΑία /, Ρ

Λιπιον, λν-πίω, δάκνω, άνιαω, λυμαίνομαι,
κνίζω V

,

«νοχλίω Ρ. Βθ Μΐηο^βά,
8νο-χ<ραίνω /', βαρίω; φίρω Ρ, χαλ«τώ$
φίραΡ
Αηηο^αηοβ, αχθηδών /, όχλο* τη, δυο-χί-
ρ«ια /, Ρ. ΟβΛ18θ &ηηθ)Γ{ΐηοβ, πράγματα
παρέχω Ρ
Αηηο^ϊη^, βαρύϊ, λνπηρόΐ, δνο-χιρήϊ, λυπρός

V
,

αηδής Ρ
Αηηο7Ϊη°;ΐ7, άηδώς Ρ

ΑηηΐΙβ,ΙΙ^, κατά ϊτος η
Αηηαΐ, λύω, καταλύω Ρ
,

καθαιρέω Ρ
,

άναιρέω

Ρ
,

ίξαλίίφω Ρ, άκυρον ποιΑ» Ρ
Ληυίϊ'. ί , άλείφ», χρίω V

. ΑηοίηΙβά, λιπαρός
Ρ, πάγχριο-τος V

Α ιιοιηίΐίοιικ : ν. Ιπ'β§α1ιΐΓ
Αηοη, ιύθύς : ν. αίβο ^ιι^^1;17
ΑηοίΗβΓ, Αλλος, ίτιρος : ν. ΟΛβΓ. Βθ-

1οη^ίη§ ίο Ληοί1)βΓ, αλλότριος. Αί
ιιηοΐίιΐ'Γ ίίαΐθ, &λλοτ& Αί ΕηοίΗβΓ
ρΙίΙΟΘ, άλλοθι, άλλη, άλλαχοϋ V. ΡγοΠΙ
ΛΠΟίΙΐΘΓ ρΐβ,οβ, άλλοβίν. Το Η,ΠΟίΙΐβΓ

ρΐ.αοβ, αλλοο-(. Οηβ αί οηβ ίίιηβ αηά
οηβ »ί β,ηοίΗβΓ, άλλοτ€ άλλος. Οηβ
β;ι)ή οηβ ίίππίτ, οηβ αηοίαβΓ, άλλος
άλλο λίγιι (Χβη.). Οηβ ίη οηβ ρβ,Γί ο£
ίπβ άίγ, β,ηοίηβΓ ίη ιιηοίΙιβΓ, άλλος
άλλη της ττόλίως (ΊΊιΗι;.)
ΑηβνβΓ (#ΐώ#1.), άπόκρισις /, Ρ. Αηβ\νβΓ
θ£ ΟΓ&οΙβ, χρησμός »*



ΑηβντβΓ—Αρρίγ

Αΐ1£\ν0Γ (νβτΐί), αποκρίνομαι, ύπολαμβάνω,

άμ<ίβομαι V, άνταμίίβομαι V, αντιφωνεί» V,
άνταυδάω V. ΑηδνβΓ (&8 ;1Π ΟΓ&οΙβ),
χράω, άναιρέω. Αη»\νοΓ 8. ('Ιοογ, υπακούω
Ρ. Αη8\νβΓ. Ι)^ ΙβΙίβΓ, αντιγράφω Ρ
ΑηβνβΓβΗβ, ύπιυθυνο$

Αη8\νβηη£ ίο (αά).), αντίφωνο; V
Αηί, μίρμηξ 771
Αηία<>οηΪ8ί, ανταγωνιστή; 771, αντίπαλο;

τη, / αντίδικο; ττι, παλαιστή; τη, V. Ββ
αη αηία°;οηΪ3ί, ανταγωνίζομαι. Ρ
ΑηίβοβΛβηί : ν. Γοπβθγ
Αηίβίορβ, δορκά;/
ΑηΙϊοϊραΙβ, φθάνω, «π-ιφθάνω, προλαμβάνω,
προκαταλαμβάνω Ρ, προτ<ρέω Ρ
Αηΐκίοίθ, άλίξιφάρμακον η, Ρ
Αηϋφΐβ, αρχαίο; : V. 01(1
ΑηΙΪΟ,Ιπί^ το άρχαϊον Ρ, το ιταλαιόν Ρ.
ΪΓβαί οί Βηίϊα,ιιϊίίβί;, άρχαιολογίω Ρ
Αηνΐΐ, ακμών 771, V
Αηχϊβ*7 : ν. Οατβ
Αηχίθυ.8, αμήχανο; V, δίφροντι; V
ΑηχίΟΙΙδ, ββ, μιριμνάω
Αη7, τι*
Αη^ΐΐον, πω;, πη, όπωσοϋν Ρ, όπηοΰν Ρ
Αηγ οηβ, τι;, 8<ΐνα τη, / η, Ρ, ο τυχών,
ό προστυγχάνων αη(1 προστυχών, ο έντυχών
Ρ, ό αιτιών V. Αηγ οηβ ν?Ηο Ιϊΐιβδ, 6
βουλόμ«νοϊ Ρ. Ή.&νά1γ αηγ οηβ, ή τι* ή
ο«•νιΡ
Αη^ ίηϊηζ, τι, οτιοΰν Ρ
Α.ηγ ίίηιο, 8.1, ποτέ, πώποτ« Ρ
Α&γ ν&γ, ϊη, τι

Αη^ ν/ηβ,ίβνβΓ, όστισδήποτ€ Ρ
Αη^νηβΓβ, ιτη. Αη^ν/ηβΓβ, ΐΐΌηι, ποθίν.
Αη7«τΗί4ηθΓ, ποι.

Λρ,Ίΐ-Ι (αάν.), χωρί;, δίχα: ν. αΐεο ΑΙοηβ.
Ββ βραχί, διέχωΡ. 8βί 8.ρβτί, χωρίζω Ρ.
Αρ»τί £γοπι (ρτερ.) : ν. \νίίηοαί
Αρ&νίηιβηί, οίκημα η, Ρ
Αραιής ραβυμία/ άιτάθίΐ.α /'

, Ρ
,

αναισθησία

/.ρ
Αρβ (ίΐίδβί.), πίθηκο; 771

Αρβ (νβτδ) : ν. Ιωίί&ίβ
ΑρβΓίιΐΓθ, χάσμα η

ΑρβΧ, κορυφή/, ακμή/
ΑρΗοήδΙΠ, γνώμη/
Αρθ1θ£Ϊ86, άιτολογίομαι Ρ, συγγνώμην
αίτί'ομαι Ρ, παρΐίμαι V

Αρο1θ£γ, απολογία/ Ρ: ν. αίβο Εχοαδβ
Αρο8ίβΒ7ι Αρο8ΐ8.ϊΐ8θ : ν. Κβνοΐυ
Αρραΐ, εκπλήσσω: ν. αΐίο Επ^ηίβη
Αρρ8Γ»ίΐ18, παρασκίυή/ Ρ

,

κατασκινή/ Ρ

Αρρατβΐ : ν. ϋΓβββ

Αρρ&Γβηί: ν. Ενίάβηί. Βθ &ρρ&Γβηί:
ν. Αρρββ,Γ
ΑρραΓβηίΙ^, ώ; δοκίϊ, ώ; ϊοικί, φανίρώ;
Αρρ&τΐίϊοη, φάσμα η, φάντασμα ιι, V

,

ΑρρβΕΐΙ (ίη 1»ν/) (»ΐίδ«<.), (φ£ο-ι«/ Ρ

Αρρβ&Ι (ίη Ι»-») {νβτΐ), δίκην ίφίημι Ρ
Αρρββ.1 (£θΓ Β,ϊά) (βΐίδ*ί.), ιταράκληο-ι$/ Ρ
Αρρθ»1 (£ογ »ίά) (νβτΒ) : ν. Οβ,ΙΙ ιιροη
ΑρρΟίΙΓ, δοκώ, φαίνομαι, προφαίνομαι, ανα

φαίνομαι, διαφαίνομαι, δοκάο, ιτρίπω V
,

φαντάζομαι V ; (ρΓβββηί 0ηβ8β1£) ιτάρημι,
παρέρχομαι
Αρρββ,Γβ,ηοθ (ουίν»•8,Γ(1), ίψι$ / ο-χήμα η,
ιτράο-χημα 71, €ΐδοί η, Ιδία / Ρ : ν. α,Ιαο
Αρρβ,ηΙϊοη
Αρρβ&τβ,ηοθ, ίαΪΓ, €ϋιτρίΐΓ«ια/ Ρ. Ηανίη§
8. ία,ίτ αρρβ&Γβ,ηοβ, «ΰιτροι-ήϊ, €ϋσχήμων V

Αρρβ88β, ΊΓ€ίβω, άναιτίίβω Ρ
,

καταπραΰνω Ρ,
θέλγω V
,

κηλέω V
,

μαλθάσ-σ-ω V
,

μαλάσσω Ι',
παρηγορεί* V. Ββ 8.ρρβεΐ8βά, μαλακίζομαι
Ρ, μαλθακίζομαι Ρ. Αρρβα5ΐη§ (αά).),
βίλκτήρι.05 V

Αρρβηά ίο, προστίθημι
Αρρβη(ΐ8,§θ, προσθήκη/ Ρ, πάρ<ργον Π
ΑρρβΓίΛΪη ίο : ν. Ββ1οη§ ίο
Αρρβίϊίβ, ορμή/ ίπιθυμία/ ίρ€ξυ/^ Ρ
Λρρ1;ιικΙ, έπαινέω, «ΰ λέγω, θορυβέω Ρ,
κροτέω Ρ
Αρρΐ8118β, Ιπαινοϊ 771, θόριιβοϊ Τίί, Ρ, κροτόί
77ϊ, Ρ, <4φημία / V

Αρρίβ, μήλον η
Αρρίΐβ,ηοβ, μηχανή/ αφορμή/
Αρρΐ^ (αοί.), άρμοζω αηά άρμίττω, προσ
φέρω, προστίθημι, έπιτίθημι, προσέχω.

Αρρΐ^ ίο: ν. 0&11
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Αρροΐηί, τίθημι, ττροτίθημι, τάο-ο-ω, ίοτημι,
καθίοτημι, αίρέομαι, άποδίίκνιιμι Ρ. Λρ-
ροίηΐβεΙ (οκξ/•), ρητός, κύριος V, τακτός Ρ.
ΤΙιθ βρροϊηίβά άαγ (£ογ ρβ,^πιβηί), ή
προθίο-μία Ρ
ΑρροΓίϊοη : ν. ΑΙΙοΐ
ΑρρΓβΗβηά : ν. ϋικΙβΓβίβ,ηά

ΑρρΓΟΕοΙΐ («βτδ), πρΰθ"€ΐμι, ϊιτ-ίιμι, προσέρ
χομαι, ττροο-χωρίιυ, προσμίγνυμι, προσέρττω
Κ, ιτίλάξω Κ, χρίμπτομαι V

ΑρρίΌ&οΗ (ειώβΐ.), £<σοδος /, πρόσοδος _/
ΐ

πρόσβασις/", ίφοδος,/", /*
ΑρρΓοαοΗβ,Ηθ : ν. ΑοοβββΛΙθ
ΑρρΓοβοΙιϊη,ζ (αά}.)\ ν. ΕιιΙηγθ
ΑρρπΛβ,Ιίοη : «. ΡΓίΐϊββ
ΑρρΓορπβ,Ιβ : ι>. Αηηβχ
ΑρρΓοναΙ : ν. Ρια,ίββ

ΑρρΓΟνβ, έπαινέω, αποδέχομαι, ένδέχομαι,
ττροο-ίίμαι, δοκιμάζω/*, ΟΤ ιιαβ δοκίϊ. ϋοίη
ϊη αρρι•ονϊη§, συν<παινέ»

ΑρΓΪΙ : ηίβ ϊαρ η

Αρί : ν. ΟΙβνβΓ
Αηυβάιιοί, οχ<τός τη
ΑΓ&βΙβ 13.11(1, αρουρα/
ΑΓοίίβΓ : ν. «ΓικΙ^θ
Αι•1>ίίΓ£ΐη1γ, δίοττοτικώϊ Ρ

ΑγοΚιγΜ•^, βίαιο;, τυραννικοί, αυτοκράτωρ Ρ

ΑΛϊΐΓίΐίΘ, διαιτάω, Ρ. ΑΓΐ)ί4Γ3.ίϊθη, δίαιτα

/, Ρ. Ηβ,νβ Γβ0Ο11Γ8β ίο 8τΙηΐΓ8.1ϊοη,
απαντάω επί τήν δίαιταν, Ρ. ΑτΙ)ϊίΓ&ίθΓ,
διαιτητής τη, Ρ
Αγοοιιγ, φνλλάί ι"

. V

ΑγοΙι, ψαλίς/, V

ΑΓοΗβά (αά)-), κιιρτός V
,

κατηριφής V

ΑΓοΙιβΓ, τοξότης τη. Μοιιηίβςΐ &ΓϋΗβΓ,
ΙππΟΤοξότης Ρ
ΑγοΙιθγ^, ή τοξική Ρ

ΑΓοΙιβΙγρβ: ν. ΙάβΒ, (ΡΙβΙοηϊο)
ΑτοΙίϊΙβοΙ, αρχιτέκτων Μ», Ρ

ΑγοΙιοπ, Αρχων τη, Ρ. Ιη £Ηθ Ητοΐιοη-
κΐιίρ οί Έυο1(5Ϊ(1β3, έπ' Εΰκλ£ίδου

άρχοντος Ρ
Ατάβηί : ν. ΕβββΓ
ΑΓάοΐΙΓ : V. Ε8.§βΓΠΡ88
Αηΐιιοιιβ : ν. ϋϋΗουΙΙ;

Αγθ& : ν. δραοθ
ΑΓβη», άγων τη, οτάδιον Λ
ΑΓ§ϋθ, διαλύομαι Ρ, άμφισβητέω Ρ. Αγ£»16
Λ^β,ίηΒί, αντιλέγω Ρ. 81α1£ιι1 ϊη 8Χ£\ιϊη£,
διαλίκτικό; Ρ. ΥαονΚγ θ£ ΟΤ£Ιΐίη£, ή

διαλίκτική Ρ
ΑΓ§απιβηΙ, λόγος τη, λογισμός τη, Ρ, άμφισ-
βήτησις /, Ρ; (ρΓΟθ£) ταμήριον ίί,
σημίϊον Π

Απ^Ηί : ν. Β,ΐφί\γ
ΑγΪ86, γίγνομαι : ν. αίβο Ριίεβ

ΑΐΊΒίοοΓΕον, αριστοκρατία /, Ρ, οϊ αγαθοί,

ο
ί

άριστοι
Απ^ΙΟΓΊΉίκ•, αριστοκρατικοί Ρ

ΑΐϊίΙίΠΙθίϊΟ, ή αριθμητική Ρ. 81ίί1£ΐΐ1 ϊη
Η-ΓίίΙίΠΙβίίο, αριθμητικοί Ρ
Απη (βηδβί.), βραχίων τη, πήχνς τη, ύλ(ντ\/,

V
,

αγκάλη /, V, άγκών τη, V. Αιπαβ

( = 8ΐΓβη§^1ι), χ«ϊρ<5 αηά χέρα /, ρΐ, V
,

βραχίονα τη, ρΐ, V. "ννΐΐίι 1)6αιιΐίίιι1
ο,Γΐιΐδ, £4ώλ€νο5 V

.

Οα,ηγ πιμΙθγ ίΐιβ
ΛΓΠ1, 4ΐΓ0 μάλης ϊχω Ρ. ΑγΠΙ (θ£ Λβ
8βα), κόλττοϊ τη

ΑΓΠΙ (νετίί), οττλίζω, καθοιτλίζω, έξοττλίζω,
φράο-ο-ω V. ΑΓΠΙ ΟΠβΒβΙί". οπλίζομαι,

θωρήο-ο-ομαι V
,

κορνο-ο-ομαι V. Απιιοιΐ,
ένοπλιοί, ϊνοπλοί V

,

τ«νχ€θ•φ<ροϊ V
,

χαλ-
κοθώραξ V. Γνΐΐΐ^ Β,ΓΠΙβά, πάνοπλος

V
.

Ηβ&ν^-β,πηβά ΒοΙάίβΓ, οπλίτης τη.

ΤΗβ Ηθαν^-απηβά £θΓϋβ, το δπλιτικάν Ρ.
Ιιί^Ιιί-ΛΓΠίβά, ψιλός Ρ, κονφος Ρ. \λ$\1-
;ιπ)ΐ('(1 8θ1(1ίΓΓ, γυμνής τη, Ρ
Αΐ•ππη§ («ΜΟ«Λ), δπλιο-ις,/Ι Ρ
Απηιβίίοθ, ο-πονδαί /, ρϊ, διαλλαγή /,
ανακωχή / Ρ, Ικιχηρία /, Ρ
ΑΓΠΐΟΙΙΓ-1>β8,ΓβΓ, ύπαο-πιστής ίί»

ΑΓηιοαΓ7, σ-κΜοθήκη/", Ρ
Αγπι8, Αγπιοιιγ, όπλα η, ρϊ, τ€νχη η, ρΐ,

V
,

ο-άγη /, V, βπλιο-μα η, V. Εαΐΐ
Β,ΓΠίονίΓ, πανοπλία /, Ρ, παντηιχία /, V.
\νβ»Γ 8.ΓΜ011Γ, σ-ιδηροφορέω Ρ. Όη<1βΓ
απηκ, ίν δπλοις ων Ρ
Απη3Ί στρατός τη, στρατιά/] στράιτυαα η,
οτρατοπ€δον 11, στόλος τη. ^Νϊύι Ιΐΐβ
νΐιοΐθ αΓΠΙ^, πανστρατι^ Ρ
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Ατουπά, άμφί ιι-ΊΐΚ άαί. αηά ««■(•., π«ρί
τνί/Κ 9βη., άαί., αηά «ου., ιτ«ριξ αί/ΐλ,
θίβΟ ^Γβ/>. ΙΰίΐΗ ΟΛΟ.
Αροοββ : ν. Κουββ

Αιτ8.ί§η : ν. Αοοαβθ
Αΐταηξβ, κοσ-μί'ω, τάσσω, τταρασκ<υάζω,

τίθίμαι, διατίθημι, καθίστημι, πιριστίλλω,
διατάσσω /*

,

ρυθμίζω V
,

διαστοιχίζομαι Κ

Αιτίΐη^βπιβηΙ, τάξι» /, Ρ, διάταξι» /, Ρ,
κόσμηση /"

, Ρ
Αγγ»7 (»βτό), τάσσω, διατάσσω 7"", δια

κοσμεί» Ρ, κοσμίω V
,

κορΰσσω Κ
.

ΑΐΤ&γ
Η.£Γ,'ΐίη8ΐ, αντιτάσσω, άντικαθίστημι Ρ.
ΑττΛγ Β,ΐοη^βίάθ, παρατάσσω Ρ
Αγγλ^ (βτώβΐ.), τάξι» /, σύνταξίϊ /, Ρ

,

ταράταξίί _/
] Ρ, οτιχάϊ 77», Γ

ΑΐΤβ&Γβ, ίλλίίμμα Π, Ρ

Αττβ8υ (ϋβτδ), συλλαμβάνω Ρ, άιτάγω Ρ:
17. ο/λό δυορ. Ββ β,ΓΓββίΜΐ, άλίσκομαι
ΑΐΎββί. (βιώβί.), σύλληψη ^ Ρ, απαγωγή

Αιτίνβ,Ι, αφιξν»/, Ρ
Λιτίνΐ', άφικνεΌμαι, ίξικνίομαι, ίπί'ρχομαι,
•π•άρ€ΐμι, τταραγίγνομαι /'

,

Ικάνω V
,

κιγχάνω

V
,

ιμολον V. Ββ β,ΓΓίνβοΙ, ηκω, προσήκω V

ΑιΤΟ££ΐηοθ, αΰθαδία /, V, αύθάδίΐα /, Ρ,
ϋττίρηφανία Ρ
ΑτΓΟβΕηί, σ€μνοϊ, αΰβοδήϊ, υβριστικό*,
ύιτίρήφανοϊ, ντΓί'ρκοίΓΟϊ V

,

άτάσθαλοϊ Γ.

Ββ αΠΌ^ΛΠί, ύπίραυχί'ω Ρ
ΑΐΤΟ^βηί^, ύιτ•€ρηφάνω5 Ρ, ΰπιρκοπω* V

ΑΓΓΟντ, όϊστο* αηά οΙστ<5$ τη, βίλοϊ η,

άτρακτο* »», ^ τάξα η, ρ/, Γ
,

τάξιυμα η,

V
, \Α%ιη,ν

ΑΓδβηαΙ, νίώριον η, <πίν«ιον η, Ρ
ΑΗ, τίχνη/
Αι-υίαΐ, ποικίλο*, δόλιο* Γ, 5θλ«ρΟ* V

,

αίμυλοϊ Ρ

ΑΓΐίΐΐΙΙ/, ποικίλωϊ
ΑΓίϊδοβ, τίχνη _/

Ι

μηχανή ,/
", σόφισμα η,

παλάμη ./
! Ρ
,

δόλο* τη, Γ
,

μηχάνημΛ η, V

ΑγΙϊ£οθγ: ν. ΟβίίβπίΗ,η
ΑΓΐϊβοϊίΐΙ, χηροποίητο* Ρ
Ατίϊ1]θΓ7 : ί«β μηχαναί /, ρΐ, οτ 8πλα
η,ρΐ

ΑΓίίδ&Π, χ«ροτ<χνη* η», δημιουργό; τη. Ββ-

Ιοη^ίησ ίο αΓίΪΒΙΙΓΙ», βάναυσος, χ€ΐροτίχ-
νικό* Ρ. ^ογΙι οί ηΓίϊδαηβ, χιιρουργία,/Ι
Ρ. Ιιϊίθ οί αΐ-ίίβαηδ, βαναυσία /, Ρ
ΑΗίβί;, τίχνντη» τη, Ρ : ν. αίβο ΡαϊηΙβτ,
8οιι1ρίοΓ
ΛΓΐΙΐ'.'ίΧ, ακακοδ, άδολοι, <ΰήθη$, ί-πίΐρό-
κακο« Ρ
ΑΚΐρ88ΐγ, <νήθα«, ακάκως Ρ, άδίλως Ρ
Αΐ•ί1β88ηθ88, ίύήθιια /, Ρ, το ίϋηθίϊ Ρ, το
αιτιφόκακον Ρ
Αβ (οαηβαΓ), ώϊ, ί-π•ι£, ίτίΐδή. Αβ (βοττι-
ραταίϊνβ), ώϊ, ώσττ•ρ, οίον, οία, καθάττιρ,

4ιτ•ρ Ρ
Ί οτ ιωβ οίο* ογ 8σο«. Αβ ίί, ώσ«£,

ώα-πιρίί. Αβ (αά]. ), οΙο?. όποιος, οΐόσπιρ.
Α8 0|ϊΙΪΟ^ΐ7 αβ ρθ88Ϊΐ)1θ, <•<<;., β τι, ώϊ, 8πωϊ,
αηά ίσον Μΐίίλ τάχιστα α?«ί οίΗβτ βυ,ρβτΐ.
αάνβτύ»

Αβοβηά : ν. Μοηηί
Λβοβηάβ,ηο^ : ν. Ρον?βΓ
Αβοβηάβ,ηΙ, ίη ίΐιβ : ν. νίοίοποιίΒ
Αβοβηί, άνάβασις ί, Ρ
Αβοθΐ-υαίη : ν. Ρϊηά ουί
ΑδΟΓΙΟΘ, άνατίθημι, νίμω V

,

Ιπιφίρω Ρ,
καταλογίζομαι Ρ
Αβίι (ίι-ββ), μΑ£α/ Γ

Αδ1ΐΛΙ1ιβ(1, Οβ, αίσχύνομαι, καταισχύνομαι,
4ΐΓαισ-χύνομαι, αΐδί'ομαι V

,

δι* αίσχννηΐ
Ιχ.Γ
Αδίΐββ, κίνα/, V, σποδό»/; V
,

τίφρα/
ΑβΗοΓθ, πια (οβτό αοΐ. αηά ηβυ,ί.), άκέλλω,
ί{οκΑλ», ίποκΛλι. Ρ, κΛλω V

Αβϊάβ : ν. 8ΐάβ
Αδίί (» ηΐΐββίϊοη), ϊρομαι, {ρωτά», ίττίίρομαι,
άνίίρομαι, πννβάνομαι, π<ΰθομαι V

,

ίστορί'ω

V
,

άνιστορ/ω V
,

<π€ρωτάω Ρ. Αβίτ (Γβ-
ςυβδί), αίτί'ω. ζητίω, ίξαιτίω, άξιόω, χρήζω

V
,

λιπαρά• V
,

λίσσομαι V

Αδ^Β,ΠΟΘ, ΙοοΙε, παρίμβλί'ττω V

Αείίίησ («ίοίί.), Ιρώτησι*/ Ρ, «ρώτημα η, Ρ
Α8ΐ8.ηυ (αά}.), πλάγιο» Ρ
Αδίββρ (αά).) : ν. δίββρίη^. ΓλΙΙ Μΐββρ,
καταδαρθάνω Ρ
Αβρβοί, βψι»/ Η&νβ λγλ Εβρβοί; (οί α
οαί1(ϋη£), τρέπομαι προ$ νήΐΚ ΟΟΰ. Ρ

2—2
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ΑβρβΓΪί^ι ιτικροτηϊ /, ιτικρία /, Ρ, το
χαλπτάν Ρ
ΑβρθΓβΐοη : ν. 81β,η(1βΓ

Αβρη&ΙΙ, άσφαλτοι /,' Ρ
Αβρηοάβΐ, άσ-φόδίλοϊ τη, /, V

Αβ8, ίνοϊ «Ι, /. Αββ-άπνβΓ, ονηλάτηϊ
771, Ρ
Αδδαίΐ : «. Αίί&οΐί
Α85ίΐϋα1)1β, ίιτίμαχΟϊ Ρ. Τΐΐθ ΠΙΟβΐ β,888,ΐ1-
8.ϋ1θ ροϊηί, το ίπιμαχώτατον (/7β?\)
ΑδδΟδδΐίΙ : 17. ΜϋπΙβΓβΓ
Αδβ&ιιΐί (οη α ρβΓβοη) (βηΐβΐ.), ΐβρι* /

,

αίκία /, Ρ. Αοΐϊοη £θΓ αδδίΐαΐί, γραφή
υβρ«βί Ρ, δίκη αίκία5 Ρ
Αδδαυίί, (α ρβΓβοη) (υβτό), υβ,οίζω, αΐκίζω
Αβδβυΐί (οη α ΐο\νη) (βωδβί.), «ιχομαχία

/, Ρ. Βγ &88ίΐυ1ΐ, κατά κράτος Ρ, αϋτο-
βοίίΡ
ΑδβαυΙΙ (α ί»\νη) (νβτύ), «ιχομαχίω Ρ,
ιτροσιτίτη•» Ρ : ν. αίβο ΑίίαοίΣ
Αδδθηΐυΐθ (αβί.), άγείρω, συναγ£ίρω, συλ

λέγω, σνγκαλέω, αθροίζω. ΑδδβηιΙοΐΘ

(ηβΐίί.), σύνίιμι, συνέρχομαι, συνίσταμαι,

συνήκω. ΑβββπΛΙβά {αά}.), άθρόθ5,
άολλήί V

Αβδθπίοΐ^, αγορά /, ιτανήγυρίϊ /, σύνοδο; /{

σύλλογος τη, εκκλησία /. ΜβπιΟβΓ ο{
088βΠΐΙ)ΐ7, €Κκληο-ιασ-τη5 771, Ρ. Ηθ1ά
8.11 Εδδβπίοΐ^, έκκλησιάζω Ρ
Αβ8βηί (βΐώβΐ.), ο-νγχώρηο-ΐϊ/, Ρ
Αββθηί (νβτύ), σνγχωρ&ι), ίιτινίύω, όμολογί'ω,
σΰμφημι V

,

συνετταινδ'ω Ρ, συναγορεύω Ρ
ΑδδβΓΪ, φημί, λί'γω, Ισχυρίζομαι Ρ, δι-
ϊσχνρίζομαι Ρ
ΑβδβΓίίοη, λόγος τη, φθί'γμα η, V

Α88688, τάσο-ω Ρ, τιμά» Ρ

Α88β83Τηβηί, ΤΓρόο-ταξιϊ / Ρ, τίμησιί /, Ρ,
τίμημα η, Ρ
Αδ3βδδΟΓ (θ£ ρβηβ,ΐΐίβδ), τιμητής 771,Ρ) (θΠβ
βίΐίίη» ϊ>γ) πάρεδρο* τη,/
Αδδΐάιιουδ : ν. Ζβίΐίοπκ

Αδδϊ§η, νέμω, απονέμω, διανέμω Ρ, κατα
νέμω Ρ, ορίζω Ρ
^

Αδδίπιϊΐαίβ, όμοιο», έξομοιόω V
,

ττροσει-

κάζ» V

Αβδϊπηίβ,ϋοη, 6μο£«σΐ5./\ Ρ
Αββϊδί : ν. Ηβΐρ
Αδκίκίειηοβ : ν. Ηβΐρ
Αδδϊδίαηί : ν. ΗβΙρβΓ
Αδβοοίβ,Ιθ (βκόβί.) : ν. Οοιηραηϊοη
Αδδοοίιιίβ \νϋη, ομιλών, ιτροο-ομιλίω
ΑδδΟΟΪαίϊοη, εταιρία αηιΐ εταιρεία /, Ρ, το
έταιρικόν Ρ, συνεδρία /, V

Α8β\1&§θ, τταΰω, κουφίζω V
,

κοιμάω V
,

θέλγω Γ

Αδδΐιπιβ (αη β,ρρβ&Γαηοβ), ύιτοδΰομαι Ρ;
(ίη αΓ^ΙΙΠΙβηΙ;) τίθημι Ρ

,

ύττοτ(β<μαι. Ρ,
λάμβανα Ρ, νττολαμβάνω Ρ. Ι( 18
Η.3δϋΠ1('(1, Κ€ΐταΐ Ρ
ΑδδυπιρΙίοη, ϋνόβοης/, Ρ
ΑβδΙίΓαηΟΘ, ιτίστίϊ /, το ιτιστίν, ιτίο-τ«μα
η, V

ΑβδίΐΓΘα', 1)β : ». Κηοντ

ΑδδΐΐΓβιΙΙ^ : ν. 0βΓί8,ϊηΐ7
Αδ<*ΓΠ (αίΐυ.), ττρνμνηθίν V

Αδίοπϊδίΐ, ίκιτλήσ-σ-ω, καταττλήο-ο-ω Ρ. Ββ
α3(Χ)πϊδ1ΐ0Γΐ, θαυμάζω, θαμβίω V

, ΐκ-

•π-αγλίομαι V
. ΑδΙοηίδΠβά (θά].), άιτ<5-

ττληκτοϊ V

ΑδίοηίδΗιηΘηί, βαΰμα η, θάμβος η, κα,τό.-

,τληξίί/ Ρ
ΑδΐΓοηοηιβΓ, άοτρον<5μο$ τη, Ρ
ΑδίΓοηοΓη^, αστρονομία^, Ρ
Αβ^ίαπι : ν. Ββ£ιι§β
Αί, 4ν, Μ, ιταρά («;ί<Α άαΐ.); ον οΐά
Ιοοαίϊνβ, α» Άθηνησι
ΑίηβΪ8ΐίθ£ΐ1, 4θ€ο« Ρ
Αίηΐβΐβ, αθλητή» τη
Αίηΐβίϊο, γυμνασηκάϊ Ρ, άθλητικάϊ Ρ :
». οΖ«ο 8ΐΓθη§
ΑΐΜβΙΪ08, ή γυμναστική Ρ
ΑΙπιοδρηβΓβ, άήρ τη,/
ΑίΟΠΙ, 4τομοϊ_/] Ρ, ιτολλοστον μόριο ν 71, Ρ
Αΐοηβ, τ{ν» V, άιτοτίνιβ V

,

ίκτ£ν• V

Αίιοηβηιβηΐ, άιτοινα η, ρΐ, V
,

λντρον η, V
,

μίιλίγματα 71, ρΐ, V

ΑΐΓοοίοιίδ : ν. ΟαΐΓ»§βοπ8
ΑϋαοΗ, Ίτροσιτοιίω. ΑΙί&οη ίο οηθ8β1£
ττροσ-ίΓοίί'ομαι
Λΐία,οΐιιηοηΐ : υ. Έήβηά&Ίήρ
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ΑϋΛ<& ($ΐώ»{.), προσβολή /, εμβολή* /,
επιδρομή /] <ψοδο; / Αίίαοί; 1>γ ββα,
ίπίπλου; τη, Ρ
Αίί8.(& (υβϊ'ό), ϊπειμι, ίπίρχομαι, προσ-
βάλλ», άπτομαι, έπιχίΐρίω, επιστρατεύω,
είσπίπτω, ίπιπίπτω Ρ, επιτίθεμαι Ρ, προσ
πίπτω Ρ, εγκειμαι Ρ, επιτρέχω Ρ. ΑίίΒ,ΟΪ:
(8,3 δϋϊρβ), επιπλέω Ρ, εμβάλλω Ρ; (ω 8,
άίδβ&δβ) έγκατασκήπτωΡ; (-ννΐίη νοπίδ)
καθάπτομαι Ρ, Ιάπτω V. Εαβν ίο αίία,οΐι,
εΐεπίθετο; Ρ. Ηβ,Γά ίο Β,ίίαο^, διισ-
πρόο-οδο; Ρ
Αίίβ,ϊη : ». Β,β&οη

ΑίίβΠΊρί (βυ,ίίΐί.), πείρα / εγχείρημα «,
<τιχ€ίρημα •», Ρ, απόπειρα /, Ρ, πείρασι;
/, Ρ, τόλμημα η, V
Αίίβηιρί (νβνδ), παρά» αηά πειράομαι,
εγχειρε'ω, έπιχειρέω, άποπειράω Ρ
ΑίΐβΠίΙ (&8 αη Β,ίίθηά&ηί), πέμπω, προ-
ττί'μ-π-ω, προσπολέω Ρ
Αίΐβικί ίο (ρβ,^ αίίβηίίοη ίο), σκοπώ,
«πιμίλομαι αηά έπιμελέΌμαι, θεραπίύω, άμ-
φεπω Γ. Αίίβηά ίο οαβϊηβββ, προσέχω
τον νονν αηά προσ-ί'χω Ρ. Αίίβηά ίο
&άνίθθ, ακούω, ίιπακονω Ρ
Αίίβηάβ,ηί, ακόλουθος ιη, Ρ, Απάων τη, V,
πομποί τη, /, V, οπαδοί τη, V; (ο£
ΟηίΙάΓβη) παιδαγωγοί τη.
Αίίβηίϊοη, σπουδή /, μελέτη /, επιστροφή
/, «πιμΑεια/, Ρ
ΑίΙβηίϊνβ, σπουδαίο;
ΑίΙβηίΐνβ1}', σπονδαίω; Ρ
ΑΙίβδί, μαρτυρέω
Αίίθδίίΐίίοη, μαρτυρία/ Ρ
ΑίΐΪΓβ : ν. ϋΓβ88
Αίίπιοί, έπισπάω, ϊλκω V, προσελκω V
Αίίΐ'ίΐοίίνβ. επαγωγό;, έφολκόϊ
ΑίΐΓΪΐ)αίβ, άνατ(θημι, προστίθημι
ΑίίΐΙΠβ, αρμόζω αηά άρμόττω Ρ
Αυουπι, ξανθά; V
Αυοίϊοη : ν. 8α1β
Αΐ1(Ιίΐΐ'ίθ115, θρασΰ;, σχίτλιοί, τολμηρό;.
πάντολμο; V, παντάτολμο; Γ, τλήμων V
ΑΐΐθβΟΪΟαβΙν, τλημόνω; V
Αιιά&οίί/, τόλμα /

ΑαάϊΜθ, ακουστά; V, άκούσιμο; V
ΑυάϊίοΓ (Ιαββ,ΓβΓ), ακροατή; τη, Ρ; (οί
β,ΟΟΟΙίηίβ) λογιστή; τη, Ρ, εξεταστή;
«Ι, Ρ
Απάϊί (βίίδίί.), ενθυναι/ ρΐ, Ρ
Αη§6Γ, τρνπανον η

Αυ^ηιβηί : ν. ΙηβΓβΕίδβ
Αυ^ιΐΓ, οίωνάμαντι; τη, V, οίωνοσκάπκ; τη,
V. ΤΗθ β,υ^υΓ'β &Γί, ή οίωνιο-τική Ρ
Αιΐ£ΠΓγ: ν. Οπιβη. Τβ,ΐίθ β,α^ιιηβδ,
οίωνοσκοπέω V
Αιι§ιΐ8ί (ΙΗθ ηιοηίη) : ηββ όπώρα /
Αυ§118ί (§Γ8,ηά), σεμνός, σεμνάτιμο; V,
γεράσμιο; V
Αυηί, τηθί;/ Ρ
Αυ8ρΪ0ΪΟ118, δεξιό; V, αίσιο; V, ίναίσιο; V,
εϊο-ημο; V, καίριο; V
ΑυβίβΓβ: ν. 8ίβΓΠ
Αίΐίηβηίίο, άληβή;, γνήσιο;, πιστό;
ΑαίηΟΓ, αίτιο; τη, αρχηγό; τη, αότόχειρ τη,
/, V; (οί βοοίΐ) τίκτων τη, V, ποιητή;
Τη, Ρ, σνγγραφεΰ; τη, Ρ
ΑυίΠΟΓΪδβ, ίξουσίαν παρίχω Ρ
Αυίηοήίαίϊνβ, κύριο;
Αηίηοηί^, αρχή /, ίξονσία /, τίλο; η
[ββρ. ίη -ρηταββΒ τά τίλη Ρ, οί ίν τεΛει Ρ,
οί ίν τέλει βεβώτε; V], αξίωμα η, Ρ, ηγεμονία/, Ρ, προστασία /, Ρ
Αυίαπιη, μετόπωρον η, Ρ, φθινόπωρον
η, Ρ
ΑιιίιίΓηηαΙ, μετοπωρινό; Ρ
ΑυχϊΗ»Γγ (βυ,δβΐ.), επίκονρο; τη, μισθο
φόρο; τη, Ρ. Βοάγ ο£ ααχί1ϊ&ηβ8, το
«πικονρικόν Ρ
Ανβ,ϊΐ

(βτώβί.) : ν. Αάνβ,ηίίΐ^θ
Ανβ,ϊΐ (νβτΐ), ώφελίω, έπωφελίω, επαρκώ,
άρκίω V
Αναϊΐ οηβββίί θ£, χρό,ομαι, άποχράομαι Ρ
Αν&ΪΙ&Μθ, χρήσιμο;, επίκαιρο;, πρόχειρο;
ΑνΛΓίοβ, πλεονεξία/, Ρ, αίσχροκέ'ρδεια /, V
Αναποίουβ, φιλάργνρο; V, αΙσχροκερδή; Υ,
φιλοχρήματο; Ρ, πλεονεκτικό; Ρ. Αη
αναι-ίοΐοαβ ηιαη, πλεονίκτη; τη, Ρ. Ββ
8,νβ.ΓΪ0Ϊ0118, πλεονίκτί'ω Ρ
ΑνΛΓΪοϊοαβΙ^, πλεονεκτικέ»; Ρ
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Αν&ηηΐ, ίρρ«, ϊξ«ρρ« V, ατταγ€ Ρ
Ανβη^β, τιμωρία» αηιί τιμωράψαι, τΐνομαι Ι ,

ίκτίνομαι Κ, ίκττράσ-ο-ω Κ, ίκδικάζω V.

Ανβη§β οηβδβΐί : ν. Ραηϊβΐι
Ανβη^βΓ, τιμωροί, προστρόιταιθ5, τιμ,άοροϊ
V, άλάστωρ »», Γ, ττοινάτωρ τη, V
Ανβη§ίΐ1§, τιμωράς V, ττοίνιμοϊ Κ, δικη-
φίροϊ 7
ΑνβΓ : Ι). Α88ΘΓ4
ΑνβΓβ,^θ (ηώβΐ.), τ4 μίσ-ον Ρ
ΑνβΓββ : ν. υηνϊΐΐίπ^
ΑνβΓβϊοη : ν. Η&ίχβά
ΑνβΓί, «ίργω, άιτοτρότω, άλί'ξω, ίρύκω 7
ΑνβΓίβά (οί β^ββ), 4ιτ<!στροφθ5 V
ΑνβΓίίη§ (ρώΗ.), ΑίΓοτροιτή^ V
ΑνβΓίίη§ (αά)•), 4•π-(!τροΐΓθί V, άιτοτρί-
ιταιοΐ V, άλίξητήριος V

Ανΐάϋγ : ν. Εβ,§θΓηβ88
Ανοί(1, φίύγω, άττοφίϋγω, άφίσ-ταμαι, «ΐιλα-

βίομαι, ίπτίκτρί'χω Κ, νΊΤίκτρίττομαι V,
άλίσκω V, άττοδιδράο-κω Ρ
Ανονν : ν. Οοη£β88
Ανοννεϋ^Τ, όμϊλογοιιμίνίοϊ Ρ
Αννβ,ΐί, μίνω, ίπτομί'νω, δί'χομαι, ιτροσδί
χομαι, ττροσ-μίνω 7, καραδοκί'ω Υ

Α'Μ'&ΐΕβ (αοί.), ίξ«γι£ρω, «γ«ίρα> V, άνιγιίρω
7, άψιπτνίζω Γ; (ίίβωί.) ίγίίρομαι Γ,
ίξίγιίρομαι V. Ββ ;ΐΛν;ι1<:«, «γρήγορα 7.
Αν&ΐίθ (<*φ'•)> 4γρ«ιτνο$ V
Α^»1τβηϊη§, 4ναοταο•ΐϊί/| V
Αν»Γά : ν. ϋβοϊιΐβ
Α^&Γθ, 1)θ : ». Κηον
Αντ&γ (αάν.), 4κιτοδών. Αν&7 (α4}•)>
ί'κτοττο5 V, ίκτ<ίπιθ5 V, φροίδοϊ V. Βθ

£0116 Άν/&γ, οΕχομαι, άιτοίχομαι. Α\ν»^
Ϊγοπι, 4ιτό νήΐΗ ρβη., 4τ«ρ «τιίΑ ^β».
Ανν&Υ ^ΐίΐι }Όα : ν. Αν»αη*
Ανβ, βάμρΌϊ η, «Ηβοί η, V, αΙδώ* /, V, τ)>
φοβίρόν Ρ. δ(αηά ϊη Ο,ννβ οί. αΐδομαι
V, αίδί'οραι V, ο-ίβομαι Κ
Ατνίοΐ : υ. ΤβιτϊΜβ
ΑνΗΪΙβ, τίωϊ
Αν^ναι-ά, σ-καιέϊ
Αν^ναΓάηβ88, σκαιοτη$ /"

Α^Γ^ (<κφ.), <Γκολι<5ϊ
Αχβ, ιτίλίκυβ τη, άξίνη _/

]

(Γκίτταρνοϊ τη αηίί

ΟΓκίτταρνον η, Τ
7
,

γένυί ^ Ρ

Αχίθ, 4ξ»ν ηι

Α^β : ν. Υθ8
ΑζαΓβ, γλαυκή



Β

ΒβΙΛΙθ : ν. Οη&ίΙβΓ
Β&βν : ν. Ιηίειηυ
Β&βοηαηαΐ, βάκχη/Ι μαινάς /, V
ΒαεοΗαηαΙίαη, βάκχαος Ι"

,

βάκχιος V
,

€ΰιοί V. Ββ α ΒίΐοοΗΐο νοΐβ,Γ}•, βακχ<ύω
V. ΒίΙΟΟηϊο ΓβνβΐΓ7, βάκχιυμα η, V.
Β&οοίιίο κΗουΐ, ιύοϊ (ΐηίβτ;.), εδασμα η,
V. ϋίίβΓ α Βίΐοοηϊο βΐιονιΐ;, ίύ&ζμ V

ΒίιοηβΙοΓ : ν. υηω&Γπβά
Βϋοΐν («ίόκί.), νώτον τι. Οη οηβ'β \>αο\ε,
διττιοϊ. Τυπι οηβ'5 1>&ο1τ, νωτίζω V. Ηβ
ΐήβά Ιο \)&ο^ ουΐ ο£ ηϊδ ν/οπίβ, <{αν-
(χώρίι τα (ίρημένα (Τ/ΐΗΰ.): ν. αίβο ΪΊΐΠ
ΒμΙς, Βίκ;ΐ£\νΗ.ΐ'ά8 (αά).), αψορρος V

,

παλίσο-υτος V ', (αάν.) πάλιν, οπίσω,
αΰθις Ρ

,

ίμπαλιν V
,

άψορρον V
,

ιΐς τοΰπισ-

βο- Κ

Β&Λ-ΐιοηθ, ράχις,/"
Βίΐοΐίτν&πΐ (αφ'.) : ν. 81ον/
Βα<& 'Λ'Β.ΙβΓ, ανακρούομαι Ρ
Βαά, κακοί, •π•ονηρ05, μοχθηρός, φαΰλος,

φλαΰρος. Ββ ίη Β, Ιιαιΐ Νναγ, μοχθηρής
ϊχω Ρ
Γ>;ιπ Λ', σημ*ΐον η
Γ»α(11γ, κακώς, φαύλως, φλαύρως Ρ

,

πονηρώς

Λ (">χβηρ»ϊ Ρ
Βάθη 638 : ν. νΐοβ
Βαδίβ, σφάλλω, ψ(ύδα>, άπατα». 1 Ιο 18
1«ιίΗ(;(1 ίη Ιιίδ ρ1;ιιικ, σφάλλ«ται βουλευ

μάτων (ΑβίβΗ.). Βίΐ£Βίη§ άββοΓΪρΙϊοη,

κρ<ίσ"σ-ων λόγου (Γ/ίΙίΟ.)
Βα§, άσκάς τη, θύλακο; τη, Ρ
Βίΐ^σ&^β, ο-κίϊοϊ η, ηβη. ρΐ, Ρ
Βα££8£6-1)6»ΓβΙ•, σκευοφόρο; τη, Ρ
Βαΐ], ίγγυη./• Οίνβ Οβ,ίΐ, ίγγυάομαι Ρ

Ββ.ΐ4 ΙΐΙ. αηά τηβΙαρΚ., 8έλ<αρ η. Εηϋοβ
1>ν 1)ίΐίί, δίλίάζω Ρ
Ββ,ΐϊβ, όπτά». Βαΐίβά (αά).), απτός
Β».1ΐθΓ, σιτοποιός τη, ,/

", Ρ
,

άρτοπώλης Τ», Ρ
Βαΐαηοο : ν. 8ο»1β8. Ηο1άϊη§ ίηβ βίΐΐ&ηοβ,
ταλαντούχος V. Α βΐϊ^ηΐ ίηι•η ο£ ίΚβ
οαίαποβ Ιιαίΐβ ίο βίββρ Β,ξβά ΙχχΙίβΒ,
σμικρά παλαιά σώματ' ίννάζίι ροττή (<5ορλ..)
Β&Ι&ηοθ ΛΟΟΟυηΙδ, διαλογίζομαι Ρ
Βαΐαηοβά β(|Π;ι11γ, Ισόρροπος. 8ο β^υαΐ

ίδ ίηβ ροίββ ο£ ίηϊβ ίβΐΐ ν&Γ (5ΑαΑβ-
8ρβανβ), Ισόρροπος άγων (Λ'ίίΓ. ), ισόρροπο;

μαχη(2Άίίθ.). Ββ ίη »η βνβη]^ οβί&ηοβεΐ
Βίβ,ίβ, 6$ αντίπαλα καθίστασθαι (Τ/ικυ.)
Βαΐά, φαλακρό;
Ββ,ΐθ Οαί, άντλί», ίξαντλί'ω
Ββ.11, σφαίρα /

Β&Παά, ραψωδία /,
' Ρ : ν. αίβο 8οη§

Βαΐΐαβί, 'φμα τι

Βα11οί-1)£ΐ11, ψήφος /. Ύοίβ Υ)γ 1)£ΐΠοί,
ψηφίζομαι
Β3.11θί-1)ΟΧ, καδίσκος τη, Ρ
Ββ.η(1 : ν. Ββΐί
Βαηά (ο£ ρβορίβ), πλήθος η, βμιλος τη,
ο-τρατος τη, στόλος ηι, V ; (οί ΓβνβΙΙβΓβ)
θίασος τη, κώμος τη, V ; (οί ά&ηοβΓδ)
χορός τη, V

Βαηβ : ν. Ενίΐ, Η&πη
Β:ΐηΪ8)ι, ίλαΰνω, ίξ«λαννω, ικβάλλω, άττωθί'ω.

άνδρηλατίω V. Βθ ΙίαΠΙΒΟθά, φίΰγω, <Κ-
πίπτ». Ββ,ηϊδηβά (αά$.), απολις, άποικος

V
,

Απ»ο-τος V : ν. αίβο Εχίΐβ
Βα,ηίδίηηοηΐ, φυγή /, 4κβολη /, {λασχς /,

Ρ. Βαηίδηιηβηο ίυΐ' Ιίΐβ, άιιφυγία/,ρ



16 Βαηΐί—Ββαια

Βαηΐτ (οί πνβι•), τ]ών / V, δχβη /, V,
χ«ιλο5 π, Ρ. Ββ,πΐί (ο£ θ»γΙΗ) : ν. Μοαηά.
Βαηΐί (ίθΓ πιοηβ^), τράπ«ζα/ Ρ
Β&.η1ϊ6Γ, τροιτ€Ϊ£τη» τη, Ρ
Βαηΐεπίρν, 1)β, τής ονσ-£ας (οτ τών ίντων)
ίξίσταμαι (Ό&τη.)
Ββ,ηηβΓ, σημίϊον η, Ρ
Βαηψίβί, ίορτη / δαί» / Γ, €υ»χ£α / Ρ,
ο-υμιτόο-ιον 71, Ρ
Βμ(«γ : ν. .Γβδί;
Β&γ (βκδβί.), κλίίθρον αη<ί κληθρον η,

κώλυμα 71, μοχλός τη, V
Βάγ (ϋβτδ), κλίίω ατίίί κλη'α), κωλύω
Β&χοαηαη, βάρβαρος. 8ρβα1ί Ιϋθ &
Οβ,ΓΟίΙΗ&η, βαρβαρίξω Ρ
Β&ΤΟΒ,ΙΪΟ, βαρβαρικοί Ρ
Έ&Αιαϋγ : ν. ΌτηοΙίγ
Β»Γΐ)ΛΓοα8 : ν. Οηβΐ
Β&γοθγ, κουρ6Ϊ5 τη, Ρ
Έ&τά : ν. Ροβί
ΒίΐΓβ : ν. Ν&1τβ<1
Ββ,Γβ

(νβ?•1) : ν. 8ίήρ
Ββ,ΓβίοοΙ, νηλ£πους V, άπίδιλος V
Ββτθίγ : ν. 8ο8,Γοβΐ7
Β&ΐ'§»ΐη (βωδβί.), ίμπόΛημα 71, V
Ββ,Γ^Θ, όλκάς/
Β&γΙς (οί ίΓββ), φλοιός 7»
ΒλγΙς (ο

ί

άθ§), βλαγμα η, V
,

ύλαγμος 771, V

ΒαΐΊί (8,8 άθ<*) (νΐτϊ), ίιλακτίω
Βατίθ^, κριθή / Β&ι-Ιθ^-ιηβ&Ι, άλφιτον η.
ΒβτΙθ^-ΟΓβ&ο!, μά£α/
Β&ΓΠ, αποθήκη/, Ρ
Β&ΓΓβΙ : ν. ΟλβΙι
ΒβΤΓθη (οί Ια,πά), Ακαρποι V

,

αργός Ρ;
(οί νοπίθη) : ν. ΟΗίΙάΙβββ
Βαπϊο&άθ (εηΐβΐ.), ο-ταΰρωμα, η, Ρ
Ββτποβ,άβ (νετύ), φράσο-ω, σταυρόω Ρ
Ββ,ΓπβΓ : ν. Ββτ
Ββ,ΓΓον : υ. Μοιιηά
Ββ,γΙθγ : ν. ΕχοΗίΐη^θ
Βαδβ (βΐΐ&8<.), ίδαφο5 »», Ρ, βάο-ις /, Ρ,
βάθρον 74, Κ
,

κρηττίϊ / V. Β&8Θ οί
ορβΓαϋοπδ, αφορμή /, Ρ. Μ&ΐίίη^
Νίίοραοίιΐδ 1318 0&86, ορμώμενος ίκ Ναυ
πάκτου (ΤΆωο.)

Βη,9θ
(υβτ•ί>) : ν. Έουηά

Βαδβ (αά}.), κακός, αίσ-χρός, (!>» οΐΐΊΗ)
αγενής βηά άγεννής, (θ/ οοίηβ αιιά
τηβΙαρΗ.) κ£βδηλος, παράο-ημος
Ββ,δβΐ^, κακώς, αίσ-χρώς
Β»8βηβ88, κακία / κακότης / αίο-χος 71, V,

το κακόν, το αίο-χρόν
Β&βΐιίιιΐ : ν. Μοάββί
Βαβιη, χ<ρνφιον η
ΒαβΙίβί, κάνίον η, κάλαθος 771, φορμές 1)1.

Οί 1>8«1ΐ6ΐ-\νοΓΐ£ : ν. \νονβη
ΒΒ.δί&Γα', νίθος, νοθαγ«νή$ V

Ββ.υ, νυκτίρ£ϊ_/*
ΒαΙ.Ιι, λουτρον τι, βαλανίΐον η, Ρ, Αο-άμινθοϊ/,ν
ΒαΐΗθ (αβί.), λοΰ», τίγΥ», βάπτ», βατττίζβΡ
Β&ίίβ,ΐίοη, λίχοί τη, τΛοϊ η, τάξις /, V

Ββ,ίτίβΓ : ν. Βββ,Ι

Β»ϋθηη§-Γ»πι, κριός τη, Ρ
Βαΐΐΐβ, μάχη/, άγων τη, ο-υμβολή /, 8ήρις,/|
V. ΊιΒ,ηά \>&ίύβ, ΤΓίζομ-αχία /, Ρ.
Νανβ,Ι ΟίΐΙΙΙβ, ναυμαχία /, Ρ. Ο&νΛίΓ^τ
1)&ϋ1β, ίττίΓομαχία /, Ρ. ΛνίΛονιΐ α

ΐΜΐϋΙβ, άμ.αχ(ί Ρ, αϋτοβοιί Ρ, άκονιτί Ρ
ΒαΙΙΙειιίΕΐιΙ, ϊιταλξις /, ιτΰργωμα η, V
,

κρή8«μνον η, V
ΒλιιοΙθ, άθυρμα η, V
Β&7 (ΐΓββ) : ν. Ιλιι ι•β1
Β»7 (οί ίίΐβ 863.), κόλιτος 7», μνχάς τη
ΒαζαΑΓ, αγορά /, α«ΐγμα η, Ρ, παντοπώλιον
τι (ΡΙαίό)
Βθ, €ΐμί, υπάρχω, ττίφυκα, γίγονα, Ιχ» ΐί?ί^Λ
αάνβνΙ>8 (β.ρ. «ί ϊχω, Ι αηι \νβΠ), πίλ» Γ,

κυρίω V. Ββ 8,1 Ηαηο1, «πίίμι. Ββ ϊη,

ΐνίίμι. Ββηβ£ΙΓ,πρ<ίσ-€ΐμι. Ββ ναίΐΐ, σ-ϋν€ΐμι
Ββίΐοΐι, αίγιαλος 7?», ακτή/
Ββ8.00η, φρυκτάς τη, ο-ημ«ϊον 71

Ββ£«11β, ραβδούχος τη, Ρ

Ββαΐΐ, ρύγχος Π, Ρ, γαμφηλα£ η, ρί, V.
ΒβαΙ^ οί βΐήρ, Ιμβολος 7Η. οτίλος ιη, V.
Βι•οηζβ-1)6ίΐΐ£βά, χαλκίμβολος (ερίΐ/ιζΐ ο/"

βΜρί)
Βθη,πι (οί οιιϊΐίΐίη^), δοκίς /

,

{ΰλον η ; (οί
ΒΟ&Ιθδ) ζυγάν η ; (οί 1ϊ§1ΐί.) άκτίς /

,

αυγή/, ο-Λας η, V
,

(ήλ£ου) βολα£/ ρ!, V
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ΒβΛπι (νβτϋ) : ν. 8Ηΐηθ. Ββαπιίη^ (αφ•),
φαιδρός
Ββαη, κίαμοϊ, τη, Ρ, φάσηλο; τη, Ρ
Ββ»Γ (υβτό), φίρ», φορίω : ν. αίβο (1) Οαιτ^
(2) ΕηάαΓβ, (3) Βήτ>§ ίοΗΐι
Ββ&Γ (νιώβΐ.), βρκτθ| τ», / ΤΗβ ΟΓβίΐΐ
Ββ3Γ, "Αρκτοι/
Βββ,Γά, ιτώγβν »η, γίνίΐον η, ΰπη'νη/ Ρ
Ββαπίβά, ύπηνήτηι
Ββ&Γά1β83, άγίνίιοί
Βειικί. (1) νϋά 13Θ8.31, βτ|ρ τη, θηρίον η,
κνώδαλον η, V, δάκοι η, Κ; (2) οηΖ«/ ο£
βΐΐθβρ »ηά οχβη, βόσκημα η, V, κτήνοϊ
η, V ; (3) ββ.Ί5ί οί οιιπΙβη, ύποζνγιον η,
Ρ. Βθ ΙαΓηβά ΐηίο α Ικ^ικΙ, ίκθηριόο-
μαι Γ
Ββ»8ΐΐ7, βη'ρβοι V, θηριώδη» Ρ
ΒείΐΙ, τύτττω, κόπτω, ττατάο-ο-ω, ττα£ω, άράο-σω
V, κρούω 7

",

ίαπίζω Ρ: «. αίβο Γ1θβ.
Ββαύ ίΗθ 1)Γ63.5ί, κόπτομαι. Ββ&Ι ίο
άβαίΗ, άποτνμπανίζω Ρ. Βθαΐ (οί *Ηθ
Ιιββ,Γΐ), όρχίΌμαι V. Ββαί ϊη 1>αί11β ογ

οοπιρβίϊΐϊοη : ν. ΟοηςαθΓ
Ββαΐΐ'ΐι (ο£ ηιοΐαΐ), κροτητόι V

.

\νβ11-

\>βα.Ϊ6η, (ύκρότητος V

Ββίΐϋη£ (οί ίΐιβ ΟΓβωί), κτύποι ϊη, V
,

κτύπημα V
,

άραγμόί V

Ββ&υϋίΐΐΐ, καλός, €ύπρ<πηΐ, ωραίοι,. <6<ιδήΊ,
ίΟμορφοϊ Υ

,

•ϋφνή| V
,

ίύιτρόο-ω•π•ο$ Ρ
.

"ν^β Ιι&νβ α Ι&βίθ ίοΓ ίΐΐθ βθβ,ιιΐίίυΐ

λνίΐΐιυαί βχύΓαναξαηοβ, φιΛοκαλοίμίν
μ*τ' €ύτ«λ<(αι (ΤΆωα)
Ββ3.αΙΐ£υ11^, καλώς, «ύπρητωι. ΒβαιιΙϊίυΙΙ}•
8οιπκϋη£, κολλίφβογγοϊ V. ΒεαιιΙίίϋΠ^
βΐΐίιιπιβ, καλλιφτνγηι V

ΒβΆνΑ,ίίγ : ν. ΑάοΓη
Ιν-αυ Ι )', κάλλοι η, το καλόν, χαριι /, δρα /,

καλλονή /, V, αμορφία/ V
,

χλιδή / V.
ΡΗζβ ο£ οβ*νι(;7, καλλ«ττ«ϊον η, V. 'ννϊη

ρΓΪζβ θ£ ΙιβαυΙ^, καλλιο-ηνομαι V

Ββ»νβΓ, κάοτωρ τη, Ρ
ΒβΟ&ΙΙδθ, 8η., διότι Ρ, <π«ί, ίΐτίΐδή
Ββοαιιββ οί, δια υήΐΚ αοο., (ν<κα ιοίΐ/ι ς/βη.,
ιίνίκα «>ϊίλ ρβη. V

,

ίίνί«ν ι/η<Α ^β»ι. 7
,

Ικατι Μ)ίίΑ ^βη. Γ
,

χάριν υηΐΐι ρβη. V

Ββοίτοη, ν<ύ» Ρ"

ΒβΟΟίηο, γίγνομαι. ιτί'φνκα, ίκβ&ίνω
Βθοοπιθ (οθ 1)βοοπιίη^), πρίπ». II Ιιβοοηιβ3
(ίιηρβ>'8.), πρίΐτίΐ, προο-ηκ«ι, άρμοζα αηά

αρμόττη

ΒβΟΟΠΐϊη§ («(ί;.), €ύπρίπη|, πρέπων, προο--
ήκων, πρ€πώδηι Ρ. ΛνΐΐΛί 18 Ιιΐ'ουιυίιι^,
το προο~ί)κον, το πρί'πον

ΒβΟΟηΐϊη^Ι^, πρίπόντβι, προο-ηκόντ»ι Ρ
Ββά, ίύνή ,/

,

κλίνη /, στρίομνη* /, λέκτρον
η, V

,

λίχοιΜ, V, δί'μνιον η, V
,

κοίτη/, V.
Ββά-£6ΐ1ονν, ο-νν£\ινοϊ τη, /, V. Ββθ-
ΓΪάάβη, λίχήρηι V. Μ;ι1<β α ββά,

στρώνννμι V. Ββά θ£ ΠΙΟΙίη^ίΐίη-ΙΟΓΓΘϋί,

χαράδρα/
Ββάβν, βρ€χω, τίγγω V

Ββθ, μ<λιο-ο-α/, 4νβιμουργό|/(^1ββθΑ.)
Βββοίΐ-ίΓΘΘ, όξύα/ Ρ
Βββ-Ηΐνβ, 8\νΛΓΠ1 θ£ 1)668, Ο-μήνο! 7ί

ΒββΓ, (κ κριβάν οίνοι (Ηβν.)
Βββί, τ€υτλ£ον η, Ρ
Ββθίΐβ, κάνθαροϊ τη, Ρ
ΒβθίΗηβ, ύψηλόκρημνοί V
Ββί&Π : ν. Ηβ,ρρβη
Βθβί : ν. Ββοοπίθ
Ββ£θΓΘ (αάυ.), πρίν, το πρίν, πρότ«ρον,

πρόο-β€(ν), ϊμπροο-βί(ν) Ρ, παροι V
,

πό,ροι-

β€(ν) V

Ββ£θΓΘ (οαη).), πρίν, παροι V

Ββ£θΓβ (ρτβρ.) : (1) ο/Ητηβ, πρό, πρόο-θ«(ν),
ττάροϊ V
,

πάροιθί(ν) V (Μ Η'ύΙι ρβη.).
(2) θ
/

ρΐαοβ, πρό, πρόο-ίί(ν), ϊμπροσθ€(ν)
(αΙΙ ΊΌΪίη ρβη.). (3) ο/ρβτίοηβ, εναντίον
ιοίΐ/ι ρβη. (4) ΓαίΗθΓ Ιΐιιιη, αντί ινίΐ/ι

ρβη.
Βθ£ογθ (αά}'.), πρότιροι. Οη ίΐΐθ ά&γ
ϊ>βίθνβ, τ

ή

προτίραία Ρ
ΒθίοτβΗ&ηά, \>β : ν. Δηίϊοϊρ&ίβ
Ββ§ : V. Α&ί. Βθ§ οδΡ, ίξαιτί'ω, τταραι-
τίομαι Ρ
Ββ§βί, τίκτω, φντίνω αηά φιτίνω, γίνναω,
οιτιίρω V

,

ίγ€ΐνάμην (Ιηΐβ Ιβηίβ

οηΐτ/) V

Ββ^βίϋη^ (ο£ οΗΜΓβη), γίννημα η, V
,

παιδοποιΐα / Ρ
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Ββ££&Γ, πτωχό» (αφ", αηά «ΐΐί>8ΐ.),&γνρττ^ί τη,
V. Ββ α ββ§88,Γ, πτωχίνω. Ββ$§&τ\γ,
πτωχικόϊ. Βθ§£ίη§, πτα^ία/, Ρ
Ββ£ΪΠ, άρχω, άρχομαι, νπάρχω, ίξάρχω,
προϋπάρχω 1', φροιμιάζομαι Ι

Ββ^ίηηϊη^, αρχή /, νπαρχή /, φροΐμιον η,
V, αφορμή/
Ββ£οηβ, (ρρ«, 4παγ€ Ρ, απιίι V, Ιί φθόρον V
Ββ£ΐιϊ1β : ν. ϋθοβΐνθ
Ββΐιαίί ο£, οη, ύπίρ νηίΚ ςβη., οΰνικα ινϊΐΗ

<}βη. V, χάριν ιοϊΐ/ι <7«η. V
ΒβΗ&νβ, προσφέρομαι, (χω ΐυϊΐΚ αάν., δράω,
πράσσω, ττορί'χω ίμαντόν Ρ
ΒβΗ&νϊουΓ : ν. Μ&ηηβΓβ
ΒθΗοαίΙ, καρατομώ V. ΒβΙιβαάβά, καρά-
Τ0|105 V
ΒβΙΐίηά (αάν.), οπισθι(ν), οπίσω, ίπιθίν V,

ίξ<5ιτιο-θί(ν) Ρ. Βθ 1)βΗϊηά, λίίπομαι ινϊΐΗ
$βη.
ΒθΗϊηά (ρτβρ.), ίπισ9€(ν) ιυίΐλ </βη., ίπιθ€ν
νήίΐι ςβη. V
ΒβΗοΙά : ν. 8ββ
ΒθΙίοΙάβΓ, κατοπτη» τη, V
ΒβΗονθ : ν. Οο§1ι&
Ββϊη§ : ν. (1) Αηίπιβ,Ι, (2) Εβββηοβ
Ββΐϊθ, ψήδομαι
Ββΐΐθί, πίστίϊ/ δόξα/ γνώμη /
Ββΐϊβνβ, Ίτιο-τίίω, πίίθομαι, πίποιθα. Ββ-
Ιϊβνβ (ΪΠ ξοάβ), νομίζω, ήγ.'ομαι
ΒβΗ, κώδων 1ΊΙ
Βθΐΐο^, μυκάομαι V
Ββ1ΐ7, γαστήρ/, κοιλία/, Ρ, νηδί*/ V
Ββ1θ11§ ίο, προσήκω, νπάρχω, ίίμί ϊϋίΐΐι ρ'βίΐ. :

ν. αίβο Ροβββββϊοη
Ββίονβά : ν. Ώβ&ν
Ββίονν (αάν.), κάτω, ϊνίρθί(ν) V, νίρβί(ν) V.

Γγοπι ϋβίον, κάτωθ«ν : ν. ΙΙηάθΓ
Ββίον (αά).), νίρτιρο5
Βθΐί, Ιώνη/ Ιβσ-τηρ ΊΠ, V, στρόφθ5 1)1, V
ΒβΠβΗ, ϊδρα/ σίλμα η, V
ΒοηιΙ (»βΓΟ), (1) Οΰί. κάμιττ», κλίνω, στρίψω,

κυρτόω Γ'
;

(2) ηβηΐ. κνπτω, νινω Γ. Ββηά

(1)Οΐν),£λκω,τίίνω. ]56Π(] 1)ας•1ί, άποστρίφω
Ββηά (βιιδίί.), καμπή V
,

όνγκών τη

Βεηάΐης (αφ.), καμπνλοϊ Γ
,

παλίντονο» Γ

Ββηβαΐΐι : ν. Ββίον, ΌΊκΙθγ
Ββηβίβ,οίίοη, «ίίργίσία / Ρ
Ββηβί&οΐΟΓ, <ν<ργΙτη« »ι
Βθηβδοϊ&Ι : ν. Αάνβ,ηία^βοαβ
Βθηβύί (βηΐβΐ.), βφ(\ος η, ίντ^ι»/, χάρι»/
Ββηθβί. (νβτϋ), ώφιλίω, (ύίργίτίω, Λ ποίίω, ίν
δράω. Βθηβ&ί ϊη Γβίηηΐ, άντίυποκ'ω Ρ.
Βθ 1)βηββ1βά, «ί πάσχω
Ββηβνοίβηοβ, «ίνοια /, (ύμίνίΐα /, φιλαν
θρωπία /, Ρ
Ββηβνοίθηί, «ίνουϊ, φιλάνθρωπο;, ίύμίνήί,
ιτρίυμίνήϊ V

Ββηβνοΐβηί.17, «ύνοικώς Ρ
ΒβΠ11ΠΐΙ)θά, Ββ, ναρκάω
Ββθ|νιβ3,ίΙι, λ€ίπω, διατίθιμαι Ρ, παραδί-
8ωμι /

'

ΒβΓββ,νβ : ν. ϋβρΓΪνθ
Βββββοΐΐ, αΐτίω, δίομαι, ϊκ€τινω, λιπαρέ»,

λίσσομαι V

Ββββΐ:, πιριΐσταμαι, ίφίδρίϋω
Βββίάβ (ρτβρ.), παρά ιοϊΐΐι άαΐ.; (αά}.)
ττάριδροϊ V

Βθδϊάββ (αάν.), ϊτι, καΐ πρά$, καΐ μήν V
,

καΐ μήν καί Ρ
,

προσίτι Ρ
,

ΟΤ Ιίββ νβτΐβ

ΰοτηρ.
νχ,ΐΐι πρά« ; (ρτβρ•) ίπί ινίΐ/ι άα(.,

νρ6ς ινίΐΐι άαΐ.

Ββ3Ϊ6§θ, ΐΓθλιορκί'ωΡ,τ€ΐχομαχ<ω/', πράσημαι
V. Ββ 1)βδίθο;β(ί, πυργηρίομαι V. Ταίθ
Ι)^ 8Ϊβ§θ, <κπολιορκ<ω Ρ
ΒβδΙ;, Αριστοϊ, βίλτιστοϊ, κράτιστοϊ, κάλ
λιστοι, φίριστοΐ V

,

φί'ρτατοϊ V
,

λωστοϊ V.

Βθ 1)β3ί, άριστινω. II 8Θ6Π18 Ιοβδί, δοκ«ϊ
Ββείον : ν. Οίνβ
Ββ!;: ν. \ν&§θΓ
Ββία^β οηβδβΐί, τρίπομαι
ΒβίΓίΙ^, (1) προδίδωμι, {κδίδωμι, απατάω,

προΐιμαι Ρ
,

ϊξ<μπολάω V ; (2) V. Κβνθ&Ι
ΒθΙγ(178.1, προδοσία/
ΒβίΓβ^βΓ, προδότηϊ ϊη
ΙηΊιόΠι, ίγγυάω, νυμφιΰω V. ΒθίΐΌίΙΐβθ,
μίλλόνυμφο; V

ΒθΙίβΓ, άμ€ίνων, β«λτίων, κρίίσσων, χρησι-
μώτ<ρο$, λωων V

,

φίρτίροϊ V. Ββ 1)βίίθΓ,

διαφίρω (κήΐΐι ρβη.). ΟβΙ ίΐιβ οβΜβΓ,
πλίον ϊχ«ιν : ν. αίβο Οοη^αβΓ



Ββί^ββη —Βϋ§1ιί 19

ΒθΙ^τββη (ρτβρ.), μεταξύ νηΐΚ $βη., <ν
μέσω τοίΐΗ (/βη. Ββίννββη (αΛ}.), μέσο»,

δραοβ ΙοθΙνββη, το μέσον, το μ€τα£χμιον
Κ Ιη ίηβ βραοβ οβί-^ββη ίνο ηοβίβ,
<ν μ«ται.χμίοι$ δοράϊ (Ευ,τ,). Ιη ΐηβ
8ρ»οβ ΙιβΙνββη Ιίί,ΊιΙ »ηά ά»ι•1ίηο88, έν
μίταιχμίω σκότον (ΑβίοΗ.)
Ββν^, χορό; τη, V
Βονναίΐ, οΐμώζω, έλοφΰρομαι, οδύρομαι, ττίνθίω,
βρηνί'ω, στένω, κωκΰω V
Ββ\νίΐΓβ θ£, όράω, σκοπέω, «νλαβίομαι, φυλάσ
σομαι
ΒβνϊΙάβΓβά, βθ, άπορίω, Ιλιγγιάω Ρ
Ββνίΐοη, φαρμάσσω, γοητίίω Ρ, ψνχαγωγίω
Ρ, κηλώ Γ, θέλγω Γ
Ββ7θη<1 (αάν.), πέρα, πέραν, πίραιτέρω;

(ρτβρ.) νπέρ ινϊΐ/ι ρβτι. οτ αχχ., πάρα
τοχΐΗ, ολο., πέρα άτια" πέραν τνίΐΗ ρβη.,
έπέκεινα αηοί τούπέκεινα νοίϊΐι φβη. Ββ-
7θη(1 νηβ,ί 18 β11ΐη§, πίραιτέρω τοΰ
δέοντο5 (ΡΙαΙο)
Ββ7οηά (αφ*. *.β. ίοο §Γθα( £ογ), κρ<(σσαν
ΐρϊίΛ (/βη. οτ ή 04Κ? ϊη/!
Βϊ&8, ροπή/ ΟΤ ΙΙββ ρέπω
Βϊά : ν. Οηίβι•. Βΐά ΐαι-βνβΐΐ, χαίρ«ιν
λίγο.
Βϊά ίθΓ, ώνίομαι Ρ
ΒϊβΓ, κλίνη,/*, φέρ«τρον η, V
Βίΐβ, χολή•/
ΒΠ^β-νβίβΓ, 4ντλο5 τη
Βϊηά, δέω, σννδέω, »•ύγννμι, π«δάω Γ,
σνμποδίζω Ρ, δίσμίύω Ρ. .Βϊηά (1)Υ
οαΙ-Ηβ), λαμβάνω, όρκοω Ρ
Βίι-ά, 6ρνυ τη β,ηά/, οίωνάϊτ», Γ, πτηνών η,
V. Υοιιη^ Ι&ϊγ<1, νιοο-σ-ός τη, V. Ρτονβτο,
ΒΪΓ08 θ£ 8. ίββ,ίηβΓ βοοίϊ ΐΟβθΙΗθΓ, ηλι{
ήλικα Τί'ρ-ΤΓίΐ (οη. 01/ ΡΙαΙο, Ατίβί.),
κολοιό; ττοτ'ι κολοιόν (<]Η. 1)1/ ΑτίίΐΛ
ΒΪΓΐη, γένοϊ η, γ«νίά / φΰσυ / γέν«σΐϊ Ρ,
"ίΉ /»

.
Ρ
> γέννημα η, V
,

σπορά /, Γ.
Ββίοη^ϊη^ ίο σίΓΐη, γ«νέθλιοϊ. Οί §οοά
1>ΪΓΐΗ, ίύγ«νή$
ΒΪ8ΘΟΪ, 8ιχοτομέω Ρ, δίχα τέμνω Ρ
Βϊβΐΐορ, επίσκοποι τη (Ν. Τ.) : Η8β άρχίίρίΐ;,
Οηϊβί-ρηββΙ;, Ρ

Βϊ(), χαλινός τη, στόμιον η, V

Βίίθ (νβτο), δάκνιβ. Βϊϋη^ (<*ά}-), δηκ-
τηριο» V

;

(αάυ.) ίδαξ Κ

Βίΐβ (εηοβί.), δήγμα Μ, Γ

ΒΐίΙβΓ, πικρός, δριμΰϊ V ; τηβίαρη. έχθρο$,
άλγϊΐνόϊ, οίκτράί' V

. ΒίΙΙβΓ δΎνβθΙ,
γλυκύπ•ικρο5 Κ

ΒϊίίθΓΐ7, πικρώί
ΒϊΙί6Γηβ88, πικρότηί/
ΒϊνονίΛΟ, ανλί(ομαι Ρ
Βίαοΐί, μέλαί, κίλαινόϊ V

,

μιλάγχιμο* V
,

μίλαμβαθη*» V. 01»ά ϊη Μβοΐϊ, μιλαμ-
π«πλο« V. Β1»θ1ί-ηβ8,Γΐ;β(1, κίλαινάφρων V

.

Οίνθ 8
. Ηβ,οί βχβ, ύπωπιάζω Ρ

Βίαοΐίβηιίΐΐι, χαλκ<ν« τη, ο-ιδηροτέκτων τη,
V
.

ΒΙαοΙίβΓηϊΐΗ'β βηορ, χαλκιΐον η, Ρ
ΒΙαάβ (ο£ 8\νοΓά), σπάθη /, V

;

(ο£ ο»γ)
πλάτη/ Γ
Βίαηιβ (βιώβί), αΙτία / ψάγοί »η, μέμψι« /,

μώμοί ηι, Γ
. Εοηά ο£ ύΐααιβ, φιλαίτιο:.

8η»ΓΪη§ ΜίΙΙΠΘ, μίταίτιοϊ
Βίαπίθ (νβτο), αΐτιάομαι, {παιτιάομαι, ψί'γω,
μέμφομαι, καταμέμφομαι Ρ, επιτιμά» Ρ,
έγκαλέαι V

,

κακοστομέω V
ΒΙβ,ΠΙβ&βΙβ, αίτιο;, έπαίτιοί, μ«μπτ<!$
Β1»ΐηθ1θ38, άναίτιθ5, &μ<μπτο«, άνι{έλ<γκτο:
Ρ, άζημιο» V

Β1απιβΐ683ηβ88, το άναίτιον Ρ
Βίαηΐτ, κ<ν<!«
Βίατιΐίβί, χλαίνα /

ΒΙαΓθ,'ήχή/ 7

Β1&81, ττνο^/, πνίΰμα η, Αημα η, V

Βίαζβ (βιώζΐ.), ανγΐ]/, V
,

σέλα» Π, V

Β1&ΖΘ (νβΓό), λάμπω, αίβω V
,

φλέγω Γ,

δαίομαι V
.

Β1αζίη§ (αά).), πνρίφλίκτοϊ V

ΒΙβ&Οη, λίυκαίνω
Βΐί,'αΐί, ίητήνίμοϊ Κ

^

Βίβαί, βληχάομαι V
.

Βίβαΐίηβ (αφ),
μηκάς Κ

ΒΙθωάκΗ, ίνίΐβοϊ ιϊ, κηλ£{ V

Βΐβ88, μακαρίζω, «ύφημέω, ιύλογέω V

Β1β88βά, μάκαρ, ίνδαίμων, βλβιο? V

Β1β88βάηβ88, ίνδαιμονία /, Ρ
Βίβδδίης, €νφημ£α /, μακαρισμιίϊ τη, Ρ
Β%ηί, λίιχήν «ι, φθορά/: υ. αίβο ΛνίΐηβΓ

3—2
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ΒΚηά [αά].), τυφλό*, άλαό"ϊ V, ά$«ρκτοϊ Υ,
όμματοστερη'; V
ΒΚηά (ΐ)βτ6), τυφλόω, ίξομματόω Υ
ΒΗηάηβ88, τυφλότηϊ,/] Ρ
Βΐίπΐί, μίω
ΒΙΪΒίβΓ, φλύκταινα ,/

Ι Ρ
Β1θθ1ί (θί βΧβΟΙίΙΪΟΠΘΓ), ίιτίξηνον η, V

Βίοοίτ, Βίοοίτ υρ, φράσσω Ρ, άττοκλίίω αίίίί
άποκλήω Ρ
Βίοοίν,αϋβ (νβτί), ττολιορκίω Ρ, άττοτΗχίξω
Ρ. Βίοοίίίκΐβ Ο^ 868., ίφορμίω Ρ

Βίοοίίίΐιΐβ (βηδκί.), πολιορκία /, Ρ, Λιτο-
τ«(χιοΊ9 ^ Ρ. Βίοοίεαάβ 1>}' δθα, ίφορ-

Βίοοά, αίμα η. Β1οοά-§υί1ίΐηβ88, μιαι-
φονία /, Ρ, ττροστρόπαιον αίμα (Ειιτ.).
Βίοοάδΐΐβά, φίνοϊ ίϊϊ, σφαγή /. Βίοοά-
βΐαίπβά, μιαίφονο5 V. Έ\οοά-ίΙι\ι•είγ,
ώμ05, φόνιοί Ρ

", φοίνιοϊ Γ"
,

φιλαίματο; Κ
.

Ββ οίοοά-ΐηϊι-βΐ^, φονάω V

Βίοοά^, φόνιοϊ V
,

φοίνιοϊ V
,

αιματηροί V
,

αίματοσταγήί Υ. Μαΐνβ Μοοά)», αίμάσσω

Υ
,

αίματόω V
,

καθαιμα-οω Υ

Βίοοπι (*Μδ«ί.), Λνβοϊ η, V
;

τηβίαρΚ.

Α-ψή /

Βίοοπΐ (νβτΒ), άνθί'ω V
,

βάλλω V
,

βλαοτάνω,

νιβΙαρΗ. ακμάζω. Β1θΟΙΠΪη£, €ύανβή5 V

ΒΙοί (βιιΐιιΐ.) : ν. ΒΙοπήβΗ
ΒΙοΙουΙ: υ. ΌββΙτογ
Βίονίτ (είΛβΙ.), πληγής/", πλήγμα »», V

,

κοποϊ
7», Γ. Β1θ\ν ΪΠ Ιηβ ίβ,ΟΘ, ίπτώπιόν «.
Βίονιτ (νβτΒ), ττνίω, φυσάω Γ

,

άημι V

Β1θ\νϊη§ (ίΜΟ«Λ), φύσημα Λ, V
, άησίϊ/', Γ

Β1ιιά§βοη : ν. Οίαο
Βΐυβ, γλαίκοϊ Γ. ϋβ,Λ-Μυβ, κνάν<ο$.

Β1ιΐθ-βγβά, γλανκώπυ V

ΒΙυπιΙοΓ (αιι!)β(.), αμαρτία /, αμάρτημα IX,
ιτλημμίλί! τι, πλημμ&ημα 11, Ρ
ΒΙΐίηάθΓ (ϋβτδ), άμαρτάνω, σφάλλομαι,
ττλημμίλίω
Εΐυιιΐι (αφ-.), άμβλνβ. λΥϊΙη ίΗθίΓ ρ»8-
είοη ιηοι-β Ιιΐυηΐ (1β$8 Ιιββη), άμβλυτίρα
τη οργή [ΤΗηο. )

Βΐιπιί (υβτό), αμβλύνω, άιταμβλύνω, 4κ-
κωφόκι V

Β1ϋηυηβ88, άμβλίτερόν τι Ρ
ΒΙΐΙΓί Οϋί, άνασπάω Υ

Βΐϋδΐι, ίρυθριάω Ρ, φοινίσσομαι Υ

Βίαβίβπη^, λάβροϊ Υ. Βθ Μυβίθπη^
λαβροστομί'ω V

ΒοαΓ, σίί τη, 8ϊ τη, κάττροϊ τη
Βοβ,Γά, ττίναξ ί», σανίί/'
Βο»Γά, οη : ν. Ειη1ι;ιι-1<

ΒοαδΙ (ίωόίί.), κόμποϊ τη, αϋχημα Π,
κομιταο-μα η, Υ

Βθ8,8(; (νβτΐ)), κομπίω, κομιτάζω, (ΰχομαι V
,

ανχίω V
,

«ξαυχί'ω Υ
,

νψηγορί'» Υ
,

άλαζο-

ν«νομαι. Ρ
ΒοβδΙβΓ, άλαζών τη, Ρ
Βυ•ακΐ£αΙ, νπ^ρκομποϊ Τ

Γ,

νψήγοροϊ Τ
^ σ«μνο-

λίγοϊ Ρ, κομπώδης Ρ, άλαζών Ρ
Βθα3Ϊιη<τ άλαζονίΐ'α /, Ρ

,

κονφολογία /, Ρ
,

το κομττώδίϊ Ρ
Βοαί, ττλοϊον η, σκάφο; Π, άκατο5 /, Υ,

ακάτιο ν η, Ρ, κί'λη5 ΠΙ, Ρ
Βοη,Ιβ'ϊνβ.ϊη, κ<λ«ιστήϊ τη

ΒοΑγ, σώμα η, &μα« η, Υ. Όβ&ά ϊ>οάγ,
ν<κρά« τη, ν(κν% τη, V

Έοάγ (ο£ ρβορίθ) : ν. Βαηά
Βο§, ίλο» η
Βοϊΐ (βωόβί.), φνμα η, Ρ
Βοϋ (νβτδ), (1) αοί. Ιψβ, (2) ηβηί. ξίω,
ίιηζίω Κ. Βουβά (αά).), ίφθίβ
ΒθΪ8ίβΓ0118, λαβράϊ Γ

ΒοίδίβΓΟΚδΙ^, λαβρως Υ

Βοΐιΐ, θρασνΐ, θαρσαλί'ο;, τολμηροί, ίδτολμο;

1
^
,

θρασΰσιτλαγχνοϊ Κ
,

«νθαρσήΐ ^
,

άτι-ίρί•

σκίίττοϊ Ρ. Βοΐιΐ ΪΠ δρββοΐι, θρασνστομοϊ

Υ
. Βοία άθθά, τόλμημα η

Βι >Μ , 1)6, τολμάω, βαρσίω, θρασννομαι. Μϋΐίβ
οοΐά, θαρσΰνα αηά βρασννω
ΒκΜΙν, τολμηρών, «νβαρσωΐ, θαρσαλί'ωϊ Ρ,
άπ€ρισκ^πτωΐ Ρ
Βθ1άηβ88, θράσοϊ αηά θάρσοϊ η, τ(5λμα /,

θραοπίτηϊ /, Ρ
Βοΐΐ (.<«'«'.). μοχλόϊ »ί, κλ«Ϊ5κ/; Κ

,

κλίϊθρον
«ηίί κληβρον η, Γ

^

Βοΐί (νβΓδ), κλίίω αηά κλήω
Βοηά : ν. (1) ΟΗμπ, (2) ΟοπΙγλοϊ

Βοηάη§θ : υ. 81&νβτγ
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Βοηβ, οο-τ/ον η. Οί βοηβ, 4οτΛνο* Ρ
ΒοοΙί, βίβλος /, βιβλίον η, Ρ, σ-ΰγγραμμα 72,
Ρ, ο-υγγραφή/, Ρ
Βοοη : ν. Ρ»νο«Γ, ΟΊΛ
Βοοη-οοπιραηϊοη, ο-υμπότης τη
ΒοΟΠδη, άμαθης, αμουο-ος, αγροικος Ρ,
άτταρόκαλος Ρ
ΒοΟΓΪβηηββΒ, αγροικία _/

, Ρ, τ6 αγροικον Ρ,
ά-ϊΓίΐροκαλία Ι, Ρ, άμουσ-ία _/

Βοοί, άρβύλη/, Γ

Βοοίΐι, ο-κηνή/, Ρ
Βοοί^, λι£α /, αρπαγή /, ο-κΰλα Π, />?,
άγρίυμα η, Γ

,

λάφυρα η, ρΖ, Ρ". Τίΐΐίυ
«β 1κχ)υ7, ληίζορ,αι : ν. αίβο ΡΙαηάβΓ
Βογ<3θγ (ο£ οοιιηίΓ7), βρος τη, δρια η, ρΐ,
μ,ίθόρια η, ρΐ, Ρ; (ο£ §απηθη£) κράο--
•ιτίδον η, V

ΒοκΙβΓΪη^ οη : ν. Νβϊ§ηοοηπη£
ΒοΓβ : ν. ΡϊβΓοβ
ΒθΓΠ, 1>β, γίγνομαι, φύομαι, γιννάομαι,

βλαστάνω V
,

τ«κνόομαι V. Νθ^-1)ΟΓη,

νίόγονος V. Τ^βΠ-οοΓη, «4γ«νής
ΒθΓου§η, δήμος τη, Ρ
ΒοΠΌν/, δανίίξομαι Ρ
Βοδοπι, κόλπος τη
Βοββ (ο£ βΜβΙά), ομφαλοί τη, V

Βυίΐι (αηνίϋΐνβά ίη
/ Αηά), τ« αη8ΐνετεά

!■-/ και, καί ()</ κα£, μ<"ν δ?/ δι
ΒοΙη (αά].), αμφω, άμφότίρος, ίκάτίροϊ. Οη
(ΟΓ ίΓΟίη) ΐίοίη βίάββ, άμφοτίρωθί(ν) Ρ

,

ίκατί'ρωθί(ν) Ρ
Βοϋΐβ, λήκνβοϊ./; ρ
ΒοΙΙοπι, ϊδαφοϊ η, πυθμήν τη, V

. Αί 4ηβ
ΙχΛίΟΠΐ, κάτω

ΒοΙίοιπ1θ85, άβυσσος V

Βοα§η : ν. Βιαηοΐι
Βοαηά (εηύβί.): ν. (1) ]>αρ, (2) Βοαη-

άβι^. Κββρ -νπυηϊη οοαηάβ (ηβωί. αηά
αοΐ.), μ€τριάζω Ρ
Βουικί («β»•ό ηβωί.) : ». Ιιβαρ
ΒοιιγκΙ (ϋβτδ αΰΐ.), ορίζω
ΒοαικΙ, Ι» : ». Οα§;ηί
ΒουηάίΐΓ^, 8ρος τη, 8ρια η, />Ζ, μ«θόρια η,
ρΖ, Ρ, τ«'ρμα η, Γ

,

τί'ρμων ί», Γ
,

όρισμα η,
V. Ββ^οηά ίηβ ΙχηιικΙαι-ίβΗ, ύτίρόριος Ρ

Βθηηά1θ88, απ«ιρος, Λμιτρος, αο-ππ-ος V

Βοαηΐίίαϊ, άφθονος, ίλίυθφιος Ρ, φιλόδωρος Ρ
Βθαηΐ7, «Ανοια,/, αφθονία /, 4λ€Λ)θ«ριοτη5_/", Ρ
Βοντ, τόξον η, τόξα τι, ρΐ. "^ίΐη ββιιαίίίαΐ
1)0^, καλλίτοξος V

Βον άονη, ν«ίω (ηβιώ. αηά οοί.) Γ
,

κάμπτω (αοΐ.), κύτττω (ηινΊ.)
Βον^βΓ, φυλλάς/, Γ

Βονί, κρατήρ τη, δί'πας η, Γ
,

τρίβλιον », Ρ
Βο^πι&η, τοξοτιρ ?η
Βο\ν8 (ο£ βηϊρ) : ν. Ργοτ
Βο^βΐπη^, ν€νρί/, V

Βοχ (ίΐ'ββ), ττν|οϊ/
Βοχ : υ. Οηββί
Βοχ (υβτδ), ιτνκτινω Ρ

ΒθΧΘΓ, ττίκτηϊ ί>ι

Βοχίηβ, πυγμή/
Βο^, παϊϊ τη, παιδίον η, μηράκιον η, Ρ,
κάροϊ αηά κοΰρο5 τη, V

,

τίκνον η, V.
Γγοπι Ικ^ΗοοοΙ, « παιδό« Ρ. Ιιί^β &
1)07, άντίπαις Κ
ΙΊυνίκΙι, παιδικός
Βγ&οθΙθϊ, ψΑιον, η, Ρ
ΒγΒ£ : V. Βθ!19Ϊ

Βγ»ΪΠ, (γκίφαλοϊ τη
Βτ&ίβ, λόχμη/ V

ΒκΗΠοΙβ, άκανθα /, V

Βγ&π, Αχυρα η, ρΐ, Ρ
ΒΓβ,ηοη, θαλλό5 τη, κλάδος »η, Γ

,

ϊρνοι η, V
,

«ζοϊ /», V
,

κλήμα η, Ρ
ΒΓ&ηά («ΐίδίί.), στίγμα ίΐ, Ρ: ». αίβο ΓΪΓβ-
1)ΓΕΠ(1

ΒΓ&ηά (υβτΐ), <ττ<\α Ρ
ΒΓ8,ηάΪ8η, ο-«ίβ, πάλλω V

,

κραδαίνω V

ΒΓ3&3, χαλκάς τη (βίτίΰίΐτ/ Βγοπζθ). ^ΌΛθγ
ϊη 1)Γ8,88, χαλκέϋς τη, Ρ. \νοΓκ: ίη 1)γ;ιχν,
χαλκ«νω. Μαάβ θ£ Βγ&88, χάλκιος, χάλ-
κ€ΐος V

,

χαλκήλατο: V
. Οΐβ,ά ίη Ιιπινχ,

χάλκαοττις V

ΒΓβ,νβ, άγαθάς, καρτιράς αηά κρατφός, γ«ν-
να««, ιΐψυχος, άνδριΐος, όλκιμος V

,

κραταιός

V
,

ίύκάρδιος V. Ββ ΰΓίΐνθ, ίύθαρσί'ω.
Βθ ΡΓΙΐνββΐ, αριο-τιΰω
ΒΓ8,νβΐ7, κρατιρως V

,

ιύκαρδίας V
,

γ<νναίως
Ρ, €ύψνχως Ρ
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ΒΓΛνθΓ^ : ν. Οοιιγ&^θ
Βπνζβη : ν. Βγ»88
ΒΓββχΙ, Λρτοϊ τη, ακτή /, V
Βτβαάϋι, ιίροϊ η. ^ίΐΗίη & Η&ϊγ'β

ϋΓβαάίη, ιταρ' άκαοή (Ώβτη.)
Βΐ'β&ΐί, ρήγννμι, αιτορρήγννμι, καταρρήγννμι,

κατάγννρ.1, αγννμι V, θρανω Υ, ραίω V,

κατακλώ» V, ο-υντρφ« Ρ. Βγ6&^ ίη (&
1ΐΟΓ8β), ιτωλοδαμνώι. Βγ6»1ε (β

,

ίΠΙΟθ),

λΐ», διαλύω Ρ. ΒΓ6&& ϊηΐΟ, €ΚΠγ£ιΓΓ«> Ρ.
Βθ 1>Γθΐ£6η (ίη βρΐήύ), ίττικλάορΛΐ Ρ,

ήσ-ο-άομαι Ρ
ΒΓβαΙίβΓ, Ι>69ιον η
ΒΓββΜ&δΙ; («ίδβί.), άριστον η
ΒΓβ&^ί&βΐ (νβτό), ΑρΐΟΤ0ΤΓ01&(ΙΟΙ Ρ
ΒΓββ,ΙινΗ,ίθΓ, χηλή/, Ρ
ΒΓβίΐδί., ο-τήθοϊ η, στί'ρνον Μ, V

,

μοσΤΟΪ Μ, 7
ΒΓβ&δί-ρΙαίβ, θώραξ ΏΙ

ΒΓβαίη, ιτνίθ(ΐΛ η, ιτνοή / V. ΟηΙ ο£
ΡΓβ&ίη, δνσττνονϊ V

, νπ' ασθματοϊ κινόϊ

(ΑββοΗ.)
ΒΓ63,ίηθ, ιτνίω, Ικιτνΐω, αημΛ V. ΒΓβ&ΐηβ

οη, ίττιιτνίω/
ΒΓββά ίνβτδ) : ■». Κβ&Γ

ΒΓββά (βιώβΐ.) : ν.
Ββ,οβ

ΒΓββθβΓ, τροφίνϊ «Ι

ΒΓββάϊη^, τροφή/. Τηΐη§ 1>Γβά, βρίμμα π,

Γ, τροφή/, Γ

ΒΓββζβ, ιτν•ίμα η, αν<μο$ «*, πνοή /, Υ
,

αΰρα/, Γ

ΒΓβνϊίν, βραχυλογία/, Ρ
ΒγϊΒθ (βιιδ«<.), δώρον η

ΒγΪΟΘ (νβτδ), διαφθίίρω Ρ, πείθω χρήμαο-ι Ρ.
ΒθΟβΐνβ Λ 1>ΓΪΐ)β, δωροδοκία) Ρ. Ββ-

Οβϊνίη^ θ£ 1>ήθβ8, δωροδοκία/, Ρ
ΒποΙγ, πλίνβοβ/, Ρ, πλινθίον η, Ρ
Βηάαΐ ίβ«δβί.), γάμο» »η, γάμοι τη, ρ

ΐ

Έήάβ,Ι (αφ.), γαμήλιο*, ννμφ«ϊοϊ V
,

νυμφικά
V. ΒΗάβίΐ οη&πΛβι•, ννμφήον η, V

Βήάβ, ννμφη/ ννμφίνμα η, V. Αβοιιΐ ίο
ϋβ & Ιοπάβ, ρΛλ(5ννμ.φο$/ V

Βήάβξτοοτα, ννμφίος τη

Βήά£θ ίβωδβί.), γίφνρα/
Βπβββ (ββτδ), γίφυρόω, Ιινγννμι
ΒΓΪάΙθ (βΐίδβί.), ηνία/ χαλινοί τη

Βηάΐβ (νβτδ), χαλινοω Ρ

Βπβ£: ν. 8ΗοΓί
ΒπβΓ, άκανθα/
Βη£η(), λαμπροί, λιπαρές, φαιδροί, παμφαής

V
,

καλλιφίγγήϊ V
,

αγλαοϊ V
,

αργήϊ V
.

Βθ 1>Γί§ηί: ι), δΐιϊηβ
Βπ^ηίΐν, λαμιτρώ$
ΒΓΪ^ΗίηβδΒ, αυγή / λαμπροτηβ / Ρ, αίγλη/ Γ, ο-ίλαϊ η, V

Βι•ί11Ϊ3.π6: ν. Βπ'ςΗί
ΒγΪΠΙ, χίΐλοϊ 7»
ΒηπιβΙοηβ, βίϊον η
ΒΓΪηβ, άλμ.η/
Βπη§, φίρ», φορίω, αγ», ιτοριυα, κομ-ίζω.
ΒΓΪη§ 1)Λ0^ (ίΓΟίη βχϊΐθ), καταγ».
ΒγΪΠ§ £θΓ^»Γά (•ν7Ϊ1;ηβ88β8), ΙΓαρίχορΛΙ
Ρ. ΒγΪΠ§ ΟνβΓ (νϊη ονβΓ), ιτροο-τΓΟίίομαι..
Βπη§ ίοΓίΗ (οββρΓΪη^), τίκτ», τικνίομαι.

V
,

λοχίΐ» V. Βήηβ ιιρ : ν. Βθλι•

Βπη^ΐη^ (ίϊίδ«ί.), αγωγή/
Βπη§ϊπ§ ίοΓίη (βνδίΐ.), τόκκ τη, V

ΒΗη§ίη^ ιιρ (αώβΐ.), τροφή/
Βιιηί, χ€Αοϊ η
ΒΓΪη^, άλμυρίϊ
ΒΓΐβίΙβ (βωδβί.), βρ£ξ/
ΒγΪ8Ϊ1θ (νβΛ), φρ£ο•σ•ω V

ΒΓΟίΐά, ιίρνί, ιτλατνί, ρ^γα»
ΒγοϊΙ : ν. 8ίπ£θ
Βγοπζθ : ν. Βγ&88

ΒΓΟοά ονβΓ, Ινβυμίομαι, ττίσο-ω V
,

χαλ-
καίνω V

Βγοο^ (βΐίδβί.), ^Ιβρον η, Γ
,

νάμα η, Κ
,

χινμα η, V
,

£οή / Γ

ΒγοοΙι («βτδ) : «. ΕηάιΐΓβ
ΒγοΙΗ : ν. 8ουρ
ΒΓΟίηβΓ, αδ«λφ(55 τη, καο-£γνητοί τη, 7

,
κάο-ΐϊ τη, V

,

8μαιμο$ τη, V
,

όμαίμων τη, V
,

ο-νναιμο$ τη, ομίσ-ιτορο» τη,

V

ΒΓθίηβΓ-ϊη-1&ν, γαμβροί τη, V
,

κηδ«π-ήϊ
τη,Ρ
ΒγοΙΙιθγΙυ, αδλφό» V

,

ανταδίλφο» Γ,

ο-ύγγονοϊ V

ΒγΟϊιτ, οφρνί/
ΒγΟ^Π, φαιόϊ Ρ
ΒΠ1186 (βΐίδίί.), ΰιτώπιον Π
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Βπΐϊβθ (νβτΐ), τρίβω, ΰίΓωτπ,άζω Ρ
Βπΐίΐ Β,Βοΐΐί, θρυλί'ω
Βπιηί, Ββ&Γ ίΗβ, ιτροκινδννινι• Ρ
ΒπιβΗ (ι.•βτ6), σα£ρω V
ΒπιβΗνοοά, ίλη/
Βπιΐ.'ΐΐ, αγριο$, θηριώδης Ρ. ΒβΟΟΠΙΘ
ΙΐΓΙΐΙα.1, άγριόομαι V
ΒγπΙθ : ν. Ββαβί
ΒπΐΙβ ίοΓΟΘ, άμαθης ρώμη (ΡΙαΙο)
ΒπΒΒΙβ υρ, κηκ£» Γ
ΒυΒο1ίη§, κηκ£ί/, Γ
ΒϋοΙίθί, υδρία _/
Βυοίιΐβ, ιτ€ρ<ίνη^'
Βυο* («ίίόίί.), 4νβο» π, κάλυξ /, Γ, βλάσ-
τημα 71, V
Βαά (»βτδ), βλαστάν»
ΒυίΓβ* : ν. Ββ&ί
ΒαΕΓοοπ, βωμολόχοϊ τη, Ρ. ΈΙ&γ 4ηβ
ουίΐοοιι, βωμολοχινομαι Ρ
ΒηβΒβΛΓ, αοροώ/ Ρ
Βϋ§1β, ο-άλΐΓΐγξ_/"
Βϋίΐθ, ιτοιίω, κτίζω, οίκοδομίω Ρ, άνίο-τημι Ρ,
ορθό» Ρ, τ€ΐχ(ζω Ρ, δίμω V, ιτήγνυμι Κ.
Βιιί1<1 ηί§Η, ΐΓνργόω Γ. Βαϋά βΗϊρβ,
ναυττηγίΌ) Ρ. Νθνίγ-βυΐΐΐ, νίόκτκττοϊ V
ΒαϊΙθβΓ, τίκτβν τη, οικοδόμοι τη, Ρ
ΒαίΙΐΗΐ)^ (ΐΗΐΠ£ υΐΐϊΐί), οικοδόμημα η, Ρ
Βυί1(Ηπ<* (ρΓΟΟβδβ), οίκοδομία,/ί Ρ
Βαΐΐί. όγκο$ τη, μ6γ«θο$ η
Βαϋ^ : ν. Ογθ&Ι
Βυΐΐ. βοΰ« τη, ταύρο» τη. Οι βιιΐΐδ,
τανρίΐοϊ V. 8&Οπ6θθ βϋΐΐβ, βουθυτέ» V,

τανροκτονίω 7". Ιάΐτθ α Βυΐΐ (αάν.),
ταυρηδόν Ρ
Βαΐΐβ*, μολυβδί»/, Ρ
Βα1»•Η.ι•Β:, τίίχο! η, ϊρνμα μ, Ρ

-,

ΙίΓαλίι»./) Γ

Βαικ-ΐι (θ£ §Γ8,ρβ8), βοτρΰί τη

Βαο)τ υρ, ιηβΙαρΗ. μίτ«ωρ£ζω Ρ. Βαο^βά
υρ (αά]•), μιτίωροϊ Ρ. ΑΠ Ογθθοθ νναβ
ουο^βά υρ ν/ϊΐη βχρββϋαϋοπ (ν/β.8 οη
ίηβ ίίρ-ίοβ οί θχρβοΐ&ίίοη), Έλλό.5
■η-άο-α μίΤί'ωρο$ ην (ΤΙακ.)
Βυτάβη (βτώβΐ.), άχθος η, φόρτο* #ϊ, V

,

φορτίον Τί, Ρ, φόρημα η, V
,

βάρος η, 7.

Βββπη§ ΒιΐΓάβηβ (αά)•)> ο-κινοφόρος Ρ

Βυπίθη (νβτΐ), γιμίζω, βαρΰν» V
,

βρ£0ω V

ΒϋΓάβηβοηιβ : υ. ΗβΛν^
Βιιγ§θ88 : ν. ϋίίίζβη
ΒιΐΓ^Ιβ,Γ, τοιχωρνχος τη, Ρ. Οοπιιηϋ)
βυΓ^Ι&ΓΥ, τοιχωρνχίω Ρ
Βυηαΐ, τάφος τη, ταφή /, ίκφορά /. Ταΐίθ
υρ £θΓ Ιιιιΐ'ίαΐ, αναφύομαι Ρ
ΒιιιΊο«(]ϋο : ν. Ιι&υ£)ιαο1θ
ΒΐΙΓΠ («οί.), καίω «)('/ κάω, κατακαίω ίΤ?ί'Ζ
κατακαώ, άπτω, ίμιτίμιτρημι, ττίμιτρημι V

,

φλίγω (α/«0 ?ί«1£<.) Ρ
,

δαίω Γ, ιτνρόω Γ
,

καταίθω V
,

καταιθαλό» V
,

κατανθρακόω V
,

φλογ£ζ» Γ

ΒϋΓηϊης' (ϊ.β. οη &τβ), ϊμ.»»ροβ Γ, πυρ£-
φλ«ΚΤ05 V

,

φλθγ«ΓΤΟϊ V

ΒυΓβΙ : ν. ΒΓβαΙί. ΒυΓβ* ίοΓίΗ, αιτορρίω
V
,

ίκτρίχω V
,

ανίψι Γ
. ΒυΓβΙ ίη,

ίΐο-ττίτττω, ίμιτίτ-τω, (Ιο-ττηδάω Ρ
Ι!αι V, βάπτω, «κψΐ'ρω, π<ριο-Τ(λλ«, κτίρίζω Κ

,

τυμβίνω V
,

κατορνο"<Γ» Ρ
Βυ8Π, θάμνοϊ ί», Γ

,
βάτο« /, Γ, λόχμη

/, ν

ΒυβΗθΙ, μίδςμνοϊ Τ», Ρ
ΒϋδΗ^, λάσιοϊ, δαο-ίϊ Ρ
Βυ3ΪΠβ88, τι-ράγμα Τί, ϊργον η, χρ€05 η, 7:
ν. α^βο Τι•α(1θ. Ββ α ρβΐ'βοη 'β ϋιικϊιιοκβ,
μΛίι, διΐ
Βυϋΐίίη, κόθορνο$ 1)1
ΙϊιιηΙ, €ΐκών/| άγαλμα η
Βαδίΐβ, ίγκονίω Γ

Βυ»7, Αο-χολοί; (ίη Ιαά ββηββ ο/ Βυ87-
^οά^) ΊΓ€ρ£€ργθ5 Ρ, ττολιιπ-ράγμων Ρ. Βθ
1}υ8γ, ο-ττονδάζω, πολλά ιτρασο•», ιτραγ-

ματ£νομαι Ρ. Βθ £1 ϋϋβ^-οοά^, ΊΓολυ-
ττραγμονί'ω Ρ. Νοί 8, \>\15γ-\)θάγ, άιτράγ-
μων
ΒυΙ, Αλλά, 8<. Βαί = Εχοβρί, ιτλήν, £

ΐ

Ι»ή. Βυ4 = Οηΐ7, μόνον. Νοί 1>τι<ι
νη»4, οϋ μήν άλλα Ρ. Α11 1>α1>, 8ο-ον
ού Ρ, μόνον ού Ρ, ολίγου Ρ

,

ολίγου
διϊν Ρ
ΒυίοΙίΘΓ, μάγ€ΐρο5 7», ο-φαγίϋ; τη, V. Ουί
υρ Ιίΐίβ 8. ϋυΐοΐιβι•, κρ£θκοπία V

ΒαίΙ (βιώαί.), ο-κοπόι τη
Βηϊί (νβτΒ), κνρ£σο-ω V

,

Κίροτυπίω V
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Βΐΐ^, ιόνίομαι, ίιτριάμην («07".), «(ΐττολάω Ρ:
υ. αίβο Αρρεηάίχ Ο
ΒϋΖΖ, βομβίω Γ, θωΰσ-σ-ω V
3γ, (1) Μββ,ηβ, δια ιχήύι $βη. στ «ντηρίβ
άαΐ. (2) Δβθηί, <ππ5, ιτριίϊ, παρά, αΙΙ
νήΐΗ ςβη. (3) = Νββ,Γ, Βββκΐθ, ιταρα
κιίίΛ <Λ(<., ττρόί ΐί,-ϊίΛ <2αί., ϊγγύϊ ΐϋίίΛ,

,907!•., πλησίον ΙΟΪΙΗ (}βη. (4
) = ΑοοογΛ-

ϊη§ Ιο, κατά Μ>ί<Α αοο. (5) Β7 £ογοθ,
ιτρί>ϊ β£αν. (6) (α) Οβ,ίΙιβ αηά (δ) Αά-
,ίιΐΓίΐϋοηβ, (α) νή τβΐίΛ αοο., μ.ά ΐϋίίΑ αβο.,

(6) ιτρόϊ ΜίίίΛ <7«»ί.
Β)'8ΐ£ΐικ1ι.Ί•, & παρών ία, ό παραο-ταϊ /«, &

ναραα-τατών Μ, Ρ



Ο&οαΐ, <τκ€υωρ(α /, Ρ: ν. αΙ$ο Ιηίπςιΐθ
Ο&οΒβ^θ, λάχανον η, Ρ
Οαοϊη : υ. Ηιιί
ΟαΙηηβί : ν. Οΐιοβί
ϋα'ιΐο, κάλω; τη, π<ϊσμα η, ιτρνμνήσια 72,
ρί, V

7
,

ιτρυμνήσιο; κάλω; (Εν/Τ.)
ϋαάβηοβ, ρυθμό; τ», Ρ
0θ£6, οικίσκο» 772, Ρ
Ο&ίίΐβ:: υ. "νντβίοΐι

Οα,ίοΐβ : ν. Οΐιοαί

Ο&ΐεβ, ιτλακονϊ 772, Ρ
0ίΐ1ίε•(1 (οοα§ιιΐ8,ίβά), άμφίθρί-π-το; Γ

Ο&ΐβιηίίοιίδ : ν. ϋϊβίΐκί τυιΐϋ

ΟαΙ&ιηϊΙ)' : ν. ΌϊβαβίβΓ
Οαΐουΐαίο, λογίζομαι, άριθμίω, μετρά»,

σ-νμμίτρ{'ομαι, ίν ψηφώ λέγω V. Οηθ
πινίδΐ οαΐοαίαίο, λογιστί'ον Ρ
Οβίουΐαίϊοη, ψήφοι _/

',

?>7, λογισμό; 772, το

λογίζ€ο-βαι Ρ. Εχ&οί εαΐοΐΐΐ&ίίοη, καθαραΐ
ψήφοι Ρ
ΟαΙάΐΌΠ, λίβη; 772

Οίΐΐί, μόσχο; 772,,/, χίρτΐϊ_^ V
7
-

Ο&ΙΙ (βωόβί.), κλήο-ιβ/ Ρ
ΟλΙΙ (ΐ)βτ6) (ΟΓ^ ΟΙΐί), βοά», φθέγγομαι,
όϋτίω V

7
,

φωνίω Γ; (παίΠβ), λίγω, ονο
μάζω, ιτροσαγορεύω, «ϊπον, ιτροσεΐττον,

φατίζω V ; (βιιηιιυοπ, αάιΐΓβΒδ) καλίω,
άνακαλεω, παρακάλια, ιτροσκαλί'ω, κικλή-
σκω V

,

ιτροσιννίττω V
,

■π-ροσφθί'γγομαι V
,

αϋδάω Γ. Οηθ ηιυκί 08.11, κλητεΌν Ρ.
0*11 ίο ωά, παραγγέλλω Ρ. Οη,Π ίοΓίΙΐ,
«κολί'ω. 0&11 111 (αΐΐίββ), επάγομαι Ρ.
Οαΐΐ 1)α(] ΠίίπιβΒ, άιτοκαλίω. Οβίΐ υροιι :

ι>. νϊβϊΐ
Ο&ΙΙβά, 1>θ (88.ί(1 ίο 1)β), ακούω ο/Ιβη μοχΙΚ
αάν., β.ρ. κακώϊ ακούω, κλνω ο/ϊβη ιυίΐ/ι
αάν. V

,

κηρύσσομαι V

Οαΐΐβά ΐη (αά].), επακτοϊ, ίττίκλητο; Ρ
Οίΐΐΐϊΐΐί,' (»ΐώ»1.) : V. ΕΐΙΐρ1θ}Ί11»Ίΐί
ΟαΠοιικ, αναίσθητο; : ν. αίβο υηίββίϊη^;
Οβ,ΙΙονν, ατττίροϊ V

ϋαίιιι (βιώβΐ.), γαλήνη./] ευδία/ γαληνεία/,
V; ΤηβΙαρΗ. ησυχία /, το άτάρακ-
τον Ρ
Οαΐΐϊΐ (αά).), ήσυχο;, νήνεμο; V

,

εύήνεμο* V
,

άκνμων V
,

ακύμαντο; V
,

γαληνοί V; (ρ/
ρβτβοηβ) ϊκηλο; V

,

εύκολο; Ρ. Βθ
οαΐηΐ, ήρεμε'ω, σιγάω, εύβιάω Γ, ττνοά;

άνίημι V ; ΤΠίΙαρΗ. ήσίχω; {χ»
Οαίπΐ («βτδ), ττραίνω, στορε'ννυμι V

,

κοιμίζω

V
,

κοιμάω V
,

γαληνίζω V

Οιιίπηιηίίΐίβ, διαβάλλω, συκοφαντεω Ρ,
βλασφημία) Ρ
ΟαΙαίΏπίαίοΓ, βάσκανο; 772, Ρ
0&1ΐ111ΐηίθ118, διάβολοι, βλάσφημο; Ρ, σ"υκο-
φαντικό; Ρ, ψίθυρο; V, κακόθρου; V
0α1απΐηΪ0118ΐγ, διαβάλω; Ρ, συκοφαντικά; Ρ
0»1ΐΙΠΐη7, βλασφημία /, διαβολή /, Ρ,
συκοφαντία /, Ρ. Βθ ΘΧρΟΒβά ίο
ΟαΙαΠΙΠ^, «ϋδιαβάλω; ϊχω Ρ
0&1^Χ (θ£ 8. δονβΓ), καλυξ./", Ρ
ΟαΠΙθΙ, κάμηλο; 772,/"
Οίΐιιιρ, στρατάττίδον 72, σκηναί ^ ρ?, τά
βιτλα, Ρ. Ρϊίοΐι α οαιιιρ : ν. Έποαιηρ.
δίΐ'ΐΐΕβ (α Οίΐηιρ), αϊρω Ρ, άναζ<νγννμι
Ρ νήίΚ οτ ινίΐΐιοηΐ οό;'βο<
Οαηιρ;ιί<;ιι, στρατιία /, στράτινμα 72. Ββ
οη 8. οαπιραί^η, στρατεύομαι
ϋ8Πΐρ-£θ11θ\νβΓ8, άκάλονθοι 772, ρΐ, Ρ

,

6'χλθϊ 772, Ρ
Ο&η («ίίό«ί.) : ν. ^υ2
Ο&η («βτ•δ) : ν. Βθ 8.1>1θ
ΟλπλΙ, οχπ-άϊ τη, Ρ, διώρνζ / Ρ. Μβ£θ α
οαθ8ΐ ίΐιΐ'οιιςίι, διορΰσσ» Ρ

4
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ΟαΠΟβΙ, αφανίζω, καθαιρί'ω Ρ, διαγράψω Ρ.
ϋωιοβίΐίηη; οί οΐβΐιΐχ, χρίών αποκοπή
/. Ρ
ΟαηοβΓ, καρκίνωμα η, Ρ
0;ιπ<ϋϋ, άπλοΰς, άκέραιοϊ V
ΟίΙΙ1<ϋ(1;ιΙο, αγωνιστής τη, Ρ. Ββ α
0ί1ικ1ί<1;ι1θ, αγωνίζομαι Ρ
ϋβ.τιΑ\ά\γ, άπλώ5 Ρ
Οαηάΐβ : ν. Ιααιρ
Οίΐηιΐυιιΐ'. άπλοτη»/ Ρ, παρρησία/
Οαηβ (ίΐώβΐ. ), νάρθηξ ιιι

Οίΐηβ (νβΓδ), ραττίξω Ρ, 0-ΙΓθδίω Ρ
ΟίΜ&βΓ, λ<ιχήν τη, Ρ
Οη,ηηίυαΐ, άνθρωποφάγο$ ιιι, Ρ
Ο&ηηοη : ν. ΑτΙϊϊίβνγ
Οίΐηοβ, σχιδία/
Οαηοη : ν. Κηΐβ
Οβ,ηίοη, δήμ,οϊ τη. ΜβπΛθΓ οί οαηίοπ,
δημότης τη

Ο&ηνεΐδ (δ&ίΙ-οΙοΛ), λίνον η. Οαηναβ
β&ϊΐβ, λίνα η, ρΐ. 0αηνα3-νίη§θά (οί
βΐΐϊρβ), λΐνΟΤΓΤ<ρ05 V
ΟαηναδΗ (βΐιύβΐ.), παραγγελία/ Ρ
Οαηναδβ (νβτΖι), πιρυίρχομαι Ρ
Οαρ, κυνή/ πϊλο$ »», Ρ, πιλίδιον η, Ρ
Οβ,ρειΒίΙϊί^ : «. ΑΜϋν-
Οαραοΐβ : υ. ΑΜβ
Οαραοίοιιβ : ν. Ιαι•<*θ

Ο&ρίίοιίυ• : ■». ΑοίΗί.^
Οβρβ (Ηβ&άΐαηά), άκρα/ άκρωτήριον μ, Ρ,
■π-ρών ί?1, Ρ
Οαρϊΐαΐ (οφ'.) : ν. Εχοβίίβηί;

Οαρίο&Ι ίπα.1, θάνατον δίκη Ρ. Οβ,ρίίαΐ
ριιηϊδίιπιβιιΐ, θανάτου ζημία Ρ. Βθ
ρΓΟδβοαίβά οη α ο&ρϊίαΐ οΗ&ι^β,
θανάτου κρίνομαι Ρ
Οαρϊΐαΐ (ριώχΐ.) (πίθΓΟ&ηΙϋβ), τά αρχαία
Ρ, το κϊφάλαιον Ρ, αφορμή / Ρ ; (οί α
οοιιηίι•ν) άστυ η, πόλυ /; (οί α ρϊΙΙαΓ)
{πίκρανον η, V
ΟαρίίΐΐΙίΐΐΘ, ομολογίω Ρ, συμβαίνω Ρ, ίνδί-
δωμι Ρ, όμολογίαν πουίομαι Ρ. Κθίιιδίΐΐ
ίο οβ,ρίΐιιΐίΐνβ, το άσΰμβατον Ρ
Οαρϊύΐΐΐαϋοη, ομολογία / Ρ, συμβασι*
/, Ρ

Ο&ρποβ, μ€τάγνωο-ΐ5 / Ρ
Ο&ρηοΐουβ, μίτάβουλοί Ρ, αβέβαιοι Ρ,
«ύμίτάβολοϊ Ρ, κουφ6νου$ Κ
ΟαρΙαίη, λοχαγοί τη, ταξίαρχοι τη, άρχων η»,
Ρ, ήγίμών τη, V, λοχαγίτηϊ τη, V.
Ο,ιρίίΐίη οί Α βΗϊρ, τριήραρχοι τ», Ρ,
νανκληροϊ τη, Ρ
ΟαρΙαίη (νβτύ), άρχω, λοχαγί'ω Ρ, ταξιαρχίω
Ρ. Οαρΐ&ϊη α βΐπρ, τριήραρχε Ρ
Ο&ρί&ϊηο^, λοχαγία / Ρ; (οί α δΗϊρ),
τριηραρχία/ Ρ
ΟίχρίϊοιίΒ, έρισ-τικόϊ Ρ. Οαρίίοαβ βΐ^ΐβ οί
8,Γ§ΙΠη£, ή εριστική Ρ
Ο^ρυΐονίδΐΥ, ίριστικώϊ Ρ
ΟϋρΙϊνβ,ίθ : ί>. ΟΗ&πιι

0»ρ1ΐνθ : ν. ΡηβοηβΓ

ΟαρΙΐνϊί.^ : ν. Ιοορήβοηπιβηύ
ΟαρυΙΙΓβ (β!40«<.), άλωο-ΐϊ / αϊρισίϊ / Ρ,
λήψιϊ/, Ρ
ΟαρίνίΓΟ (ϋβΓδ) : ν. Τ&Ταβ. 0&ρί.ιΐΓβί1
βί18ΐ1γ, άλώο-ιμο5, άλωτ05 Ρ
Όβ,τ : ν. ΟΗβήοο
0&Γ0Ο38 : ν. ΟοΓρββ
Ολγ(1 (νοοΐ), ξαίνω, κνάτττω
0»ΓΘ (βηχίβ^), φροντίϊ / μίριμνα / V ;
(ίΐΐΐί'ΐΐΐίοιΐ), ίττιμέλίΐα / μ<λϊτη /, τι)
ίττιμΑίϊ Ρ, ώρα / Γ, ιτρομηθία / V;
(θΙ)]Θ0ΐ οί Ο&Γβ) μέλημα τι, V ; (ά\\\-
ςι;ηοο) πρόνοια/, σπονδή/
Ο&Γβ, 1>β α, μίλω. Ιο Ϊ8 α ο&Γβ ϊιηρβτί.).
μΑίι
ΟαΓβ ίοΓ (αίΐεπά ΐο), θ<ραπ<νω, ίπιμΑομαι
αηά ίττιμίλί'ομαι, μί'λομαι V, πφιστ&λ» V,

προτιμάω V ; (οβ αηχίοηβ) κήδομαι,

φροντίζω
0αΓ6, υώθ (οβ Ο&υυϊοιίβ), όράω, προο-κοπίω,
φνλάσΌτομαι, (ύλαβίομαι, σπουδάζω. <Γθϊη

ίη ίαΐίίιΐί; οαΐ'β, συνίπιμΛίομαι Ρ. Οπ(•
ιυιιβυ ΐαίίβ οαΓβ, πιριοπτέον Ρ, φυλακ-
τίον

Ο&τββΓ («ΐίόβί.) : ν. ΟοιίΓββ. ϋιΐΓίη§ οηβ'β
ροΐϊϋοαΐ 0&ΓΘ6Γ, πολιτίυιίμ€νθ5 Ρ. -Μ>
ροΐΐϋοβΐ ΟίΙΓΘβΓ, ά π«πολίτ€υμαι ΟΤ τι
«μοί π(πολιτ<υμένα (Ό(ΐη.)
Οη,γθθγ (νβτύ) : ν. Καιι, ΙίιιβΗ
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0&Γθϊΐΐ1, ίύλαβήϊ, ίττιμιλή! Ρ
υ,ΙΓβίαΙΙ^•, ίπιμίλώ; Ρ
0»Γθ1β88, ρφθνμος, άμίλήϊ Ρ, άφράντιστοί V.
Βθ ΟβΧβΙβδβ, άμίλί'ω, ραθυμίω Ρ
Οβτβίβββίν, άμίλώϊ Ρ, ραβΰμωϊ Ρ, άφρον-
τίστωβ Ρ-

0»Γβ1β88ηθ88, άμίλιια /, ραθυμία /"
0εγ688, ασπάζομαι, καταψήχω Κ. 8ρβ8.1ί
εαΓβββίπσΙν, ύποκορίζομαι Ρ. Τ1ΐϊη£ (Ο
Ιιβ οβ,Γββδβά, μίίλιγμα η, Γ
Ολγ^ο, φόρτο; τη, V, φορτίον η, Ρ
Οαπιασβ : ι>. 81αυ§1ιΙβΓ
Οαι-ηαΐ, σάρκινοϊ Ρ
ΟβΓηϊνΟΓΟυβ, σαρκοφάγο; Ρ
ΟβΓΟΜ&Ι, κώμος *Β, 0-υμπάσιον η, Ρ, ίϋωχία/,Ρ
0&ΓΟΙΙ8Θ, κωμάζω, «νωχίομαι Ρ
Ο&ΓρβηΐβΓ, τίκτβν τη. ΤΓβ,άβ οΓ οςιγ-

ρβηίβΓ, ή τίκτονική Ρ. Οαΐ'ρβηίβΓ'β
δΙίΟρ, Τ€ΚΤθν€ΪΟν Π, Ρ
Ο&Γρβί, πίτασμα η, V, νποπέτασμα ίΐ, Ρ.
8ρΓ6&<1 ΛνϋΗ ριίΓρΙβ οαΓρβίβ, πορφυρό-
στρωτοϊ V
0»πτβ§θ (οβΒΓΪη^), σχήμα η ; (ολγ) άμαξα
/, ϊίΰγοϊ η, απήνη /, V ; (θ1ΐ8.Γ£θ £θΓ
ο&ττϊ&ξβ ον 86α) ναΐλος ιη α/ηά νάιλον«,Ρ
ΟΛίτϊαςβ-βιιϊΙάβΓ, άμαξονργο« ιη, Ρ
ΟβΓΓΪ&^θ-ΓΟΛά, αμαξιτοί /, V
ϋβ,ΓΤΥ, φίρω, κομίζω, άγιο, φορί'ω V, βαστάξω
V, πορ«ΰω V. Οβ,ττγ άοτνη βίΓβαπι, φίρω
κατά ρ\>0ν Ρ. ΟαΓΓν 1)ν 86£1, ΤΓορθμίϋω
Γ, νανστολέω Υ. Οβ,ιτν α ίΓβηοΙΐ ΟΓ
\ν;ι11, ίξάγω Ρ, έλαΰνω V. Ο&ΓΓν οδζ
αρπάζω, αποφέρω, ίκκομίζω, ίκκλί'πτω,

ληίζομαι, συλάω Ρ, ίξαναρπάζω V. Ο&ΓΤν
011" (ρπζβδ), φί'ρομαι, ίκφίρω, «κφί'ρομαι.

ϋαΓΤ7 οίΓ 8βΟΓβί1ν, ΰπίκκομίζω Ρ.
Οβ,ΓΓν ο£Γ ίο ρΓΪβοη, απάγω Ρ. Οβ,ΓΓν
οίΓ Ιθ§βί1ΐβΓ, συναρπάξω V. Οβ,ΤΓγ Ιΐρ,
άναρπάζω, Οα,ΓΓν &0ΓΟ88, διαβιβάζω Ρ.
Οαττγ ίο, €ΐσβιβάζω Ρ. Οβ,ΓΓν ονιί :
«. ΑοοοηιρΙΐβΗ. Οβ,ιτν οιιί ίο οιιγϊλΙ,

ίκφίρω. Οηθ ΟΙΙ^Ιιί ίΟ Οβ,ΓΓν, κομι
στών Ρ

Οβ,ΓΓνΐησ (βωδβί.), φορά /, αγωγή /, κομιδή
^ Ρ. Οβ,ΓΓνϊη§ οαί ίο Ιηιΐ'ϊα.1, ίκφορά /'
Οβ,ΓΓνΐηβ ίΓβ,Οιθ, φορτηγία^ Ρ
Οβ,Γί, άμαξα/
ΟείΓίβΓ, ίιυγηλάτηϊ Τίί
Οβ,Γνβ (Π1θ3.ί), κριανομέω Ρ. Ουί 3.11(1
οβτνβ, τηεΙαρΗ. ταμκΰομαι Ρ. Ιί ίβ
ΪΠΐρθ88Ϊθ1θ ίοΓ 118 ίΟ Οϋί »ηά Οβ,Γνβ
ίΗβ βχίβηί οί οιιγ βηιρΪΓβ &ί Λνΐΐΐ, οΰκ
ίστιν ήμΐν ταμΗύ€σθαι 4: όσον βονλομ<θα
αρχ£ΐν (ΤΗόο.). Οβ,Γνβ (»β <ι βοαΙρίοΓ),
{κτυπάω Ρ, γλύφω Ρ
0&86 (ίο οοηίαΐη ίΐιίη^δ), θήκη /. 0θ3β
(βίαίθ ο£ αβαΐΓδ), πράγμα η, πράγματα η,

ρΐ. Τΐιϊκ 18 ίΗθ 0Ο86 λνίΐΐι : ηββ οΰτως
ϊχω, τυγχάνω ων, οτ πάσχω. 0θ8β (ο£
ιιοιιηκ), πτώσι»^ Ρ
0&8η : ν. Μοηβ7
Οικίί, ιτίθοί τη, κάδοι τη
Οαδ^βί, λίβη« τη, V
0θ8ί (νβτδ), βάλλω, ρίπτω, ίημι. Οβ,δί
ίΐ\νίΐν, θ£Γ, οαί, ίκβάλλω, αποβάλλω, απορ
ρίπτω, ίκρίπτω V. Οβ,Βΐ άοννη, κατά

βάλλω. Οαβί υρ (οί ίΗβ 8βα), ίκβάλλω.
Ββ 03.8ί Ιΐρ (ίΓΟΠΙ ίΐΐθ 8β»), ίκπίπτω.
Ο&δί. υρ (βαΐουΐαίβ), λογίζομαι. Ο&δί
1θί8, κληρόομαι, κλήρον νί'μω Γ, κλήρους
πάλλω V. 0θ8ί αηοΙιΟΓ, άγκυραν καθίημι.
Οηβ ΠίνίβΙ ββ,βί ΟΙΐί, ίκβλητίον Ρ
Οβ,δί, 1)θ (ίη 8, Βίαΐί), άφλισκάνω
ΟίΙδί <1ον/η, 1)θ, κατηφί'ιο V, άδημονίω Ρ.
ΟαβΙ άον/η (αά).), κατηφήί V
Οαβί (βιώβΐ.) (οί άίοβ), βλήμα τι, V ; (ίη
\ν;χχ) ίκμαγίΐον η, Ρ
Οβ.3ίβ, μίροϊ η, Ρ ; β.<}. άττό μϊ'ρου; προτι-
μάσθαι (Τηαα.)
Οίΐδΐΐβ, πΰργο$ τη

Οαβίΐβ-ΐίΐίβ, πΰργινο$ V, άντίπυργο» V.
^ϋη ίίΐΪΓ 08,8ί1β8, «υπυργοϊ V, καλλι-
πύργωτοβ V

Οβ,βτι&Χ (β,ην οΐΐίΐηοβ ρβΓβοη), ο τυχών, ό

ίντυγχάνων, 4 ίντυχών
0&8υ3,1ΐ7, άπΐ (οτ 4κ) του αυτομάτου Ρ
Οαδίΐίΐΐίν : ν. Αββΐάβηί
ϋΰΛ, αίλουρο! τη, /, Ρ

4—2
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Οαΐαίοςαβ, κατάλογο* τη, Ρ
Ο&ίΆτρυΜ, καταπέλτη* τη, Ρ
Οαί,β,Γ&οίβ

(ο£ Ε^ρί), καταδονποι τη, ρΐ, Ρ
Οαάαιτίι, κατάρρον* τη, Ρ
Οειίβ,δίΓΟρΙΐθ, καταστροφή /: ν. αΐίο
ϋί8β.8ίθΓ
ΟϋΙυΙι (νβτδ), αίρί'ω, λαμβάνω, καταλαμβάνω,
πιριλαμβάνω Ρ, μάρπτω V, κιχάνω αηά
κιγχάνω V. ΟίΐίχΊι §α,Π1θ, θηράω, άγρίνω
V. Οίΐΐιϊΐ) ΙιοΜ οί, ϊχομαι, λαμβάνομαι
(><•Ίΐ1ι </εη.). Βθ οαυί,Ίιί, αλύτκομαι.
Ε3,δϋγ οαυ«Μ. άλώσιμο*
ΟβίοΙι (χηοαί.) (ο£ ββΗ), βόλο* τη, V
ϋ&ϋϊβ, πρόβατα η, ρΐ, κτήκα η, ρΐ, Ρ,
βοσκήματα η, ρΐ, V : ν. αίβο Οχ
Οβ,υββ (βηοβί.), αΙτία /, στ ηββ διά νηίίι
αοο. Ιίβ§8,1 οαιΐ8β, δίκη, /. ΑΠθ^βά
00,1186, ττρόφασΐ5 /
Οβ,ΙΙβθ (νβτο), ιτοΐί'ω, πράσσω, εργάζομαι,
ίξίργάζομαι, πορίζω, παρέχω, τταρασκίνάζω,

οτ «ββ διά ιοίίΑ αοο. Οβ,υββ ϊη (ογ
ΛΠΙΟΠ"), έμποιέω Ρ. 03Λ18Θ ίΐΌΙΙοΙθ,

πράγματα παρέχω Ρ
Οαι13β1β83, μάταιο*

0β.1186ΐβ88ΐ7, μάτην, ματαίως V
Οαυδϊπ^ (α$.), αίτιο*. Οβ,ίΐβΐηρ; ,}οίηΐΐ7,
συνα£τιο*, μ<τα(τιο*. Οαιίδίη^ 8,11 Ιΐιϊυ^κ,
παναίτιο* V. Οπ^ΐηβ,1 09Λ1Β6, πρώταρχο* V
Οβ,αίβπββ, καίω αηά κάω
0β,ΙΙΪ6Γγ, καΟσι*^ V
Ο.'αίΙϊοπ, ιύλάβίΐα/", πρόνοια /, φυλακή /, Ρ
Οαιιϋουδ, «ίλαβή*. Βθ ι•;ιυΙίοιΐ3, «ύλα-
βέομαι, ίξίυλαβέομαι, φυλάσσ-ω, περι
σκόπια» V. Οηθ ιηυκί 1>β οίΐαΙίοιΐ3,

«νλαβητέον Ρ
ΟίΠΙΙ ίουχ1)?•, (ύλαβώ*
Οβ,νΛΐϊβΓ, Ιππότη* τη

Ο&νβ,ΐΓΥ, Ιππο* /, οί ίππή* αηά οί ίππ€Ϊ* Ρ,
το ίππικόν Ρ, Ιππότη* λ€ώ* V, ίπποβάμων
στρατό* V. ΤΐΌΟρ θ£ Ο&νΒλτγ, φυλή /,
Ρ. ΟοωηΐΗ,ηάβΓ ο£ 8, (τοορ, φίλαρχο*
τη, Ρ. ΟαναΐΓγ-1)ηίί,1β, Ιππομαχία^ Ρ.
Κβΐιί ϊη 08.ν8,ΪΓγ-1)3.ί1;ΐ6, ίππομαχέω Ρ.
Οβ,ν&ίΓΥ-ΟΟΓΠΠΙΛηάθΓ, Ιππαρχο* »», Ρ.
Οοιηπι&ηά οανβίτυ, ίνπαρχέω Ρ

Οανβ, ΟηνβΓη, αντρον η, σπέο* η, V,
αΐλιον η, Γ, σπηλαΐον η, Ρ. ΙΚν(;11ίη§
ϊη ΟΒ,νββ, άντραΐο* Κ, Ιναυλο* Ρ
Ο&νΐΐ, λ«πτολογέω Ρ, σοφιστήω Ρ
Οανϋυ- : ν. Ηοΐΐον
0β38β (ηβι*<.), παύομαι, καταπαύομαι, λήγω,
επέχω, λωφάω, χαλάω, άπ«ϊπον, απαγορεύω
Ρ, οτ ηχκ οΰκέτι (ηο 1οη§βΓ) ; (αοί.)
πάνω, αναπαύω, καταλύω Ρ
Οβ»8β1β88, συνεχή*, άπαυστο*, αλληκτο* V,

ατέρμων V, άνήνντο* V, μυρίο* V
0β8δβ1β88ΐγ, ο-υν€χώ* Ρ, άνηνύτω* V
ΟβάαΓ, κίδρο* /'

. 0£ εβά&Γ, κίδρινο*
Οβίΐθ : ν. Υΐβΐά
Οβϊΐϊη^ : ν. Βοο£
ϋο1βΙ>πιΙ(; (ϊη 8θη§, βίο.), ά<ίδω αηά $δ»,
ΰμνίω, μέλπω Κ

0β1βΙ)Γ8,ΐβ (α ίοβίίνίΐΐ), αγω, ανάγω, κωμάζω
V; (ντϋϊι ΒΒΟΓίβοθ) θΰω

Οβ1βΙ)Γ£ΐίβ<ϊ, ονομαστό*, πιριβόητο* Ρ :

ν. αίβο Εαπιουβ

Οβ1βΙ>πΐ7 : ν. Γλπιθ
Οβίβεϋδί, ουράνιο*
Οβίΐατ, μυχό* τη, V

,

οίνων τη, Ρ
Οβιιιβπί (νβτο), κολλάω : ν. αίβο \]ιύ\&
ΟθπιβίθΓ7, τάφοι τη, ρ
ΐ
ΟβηοΙαρΗ, 1>ιιϊ1ά α, κινοταφέω V

ΟβΠ8ΘΓ, θυμιατήριον η, Ρ
ΟβηβοΓ: ν. Οπΐΐο
Οβη8θΓΪοιΐ3 : ν. Εαυίΐ-ίΐηίΐίη^
ΟβηβυΓβ : ν. ΒΙ,-υηο

Οβηβαβ, απογραφή /, Ρ
ΟβηΙβ,ΙΙΓ, κένταυρο* τη
ΟβηίΓβ : ν. Μϊάάΐβ
ΟβηΙιΐΓΪοη, {κατόνταρχο* (οτ -η*) τη, Ρ
ΟβηίαΓ7 : ν. Α§β
ΟθΓβπιοηίβΒ : ν. "^ΤΌΓβΙιίρ
ΟβΓίαίη ρβΓδοη, τι*. Το & οθΓί&ϊη βχίθηί,

μέρο* τι Ρ
ΟβΓίΛΪη (οΙβ&Γ), σαφή*, δήλο*, εναργή*, σαφη-
νή« V; (βνίΓθ) πιστό*, ασφαλή*, βέβαιο*
ΟβΓίβϊηΙ^ (νϊίίι Οβτί&να&γ), σαφώ*, σάφα,
β<βα(ω*; (ίο βίτβηαίΛβη αη ανββτΐίοή)
8ή, δήτα, ή μήν. Υθ8, ΟβΓ*»ϊη1ν, πάνυ

μίν οίν Ρ, σφόδρα γ« Ρ, πω* γάρ ού; Ρ
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ΟβΓίβΐηί^, ο-αφήνίΐα {, το ττιστόν Ρ, το
βφαιονΡ
ΟβΓίϊβο&ίβ, γράμμα η, Ρ
Οβτϋ{γ, βίβαιοω Ρ, διϊσ-χυρίζομαι Ρ
Οθδδβ,ίΛοη, ανάπαυλα /, Ρ, διάλυο-ΐϊ /, Ρ,

Οβδδίοη, άιτόδοο-ΐί/, Ρ
01ι£ι£θ (αοί.) : ν. Ί^απη; (ηβιιί.) ν. Αηξτγ,
1>θ

Οΐΐαβ", Αχυρα η, ρΐ, Ρ, κάρφθ5 η, Ρ
ΟΗ&^ΓΪη, αχθηδών/, το δάκνον V
ΟΙία^ΓΪηβ^, 1)6, δνσχίραίνω Ρ, βαρί'ω;
«Μρ- -ρ
Οιαίη (£βίί€Γ), π&η /, δίσ-μόϊ τη, άλνο-ι« /,
δίσμωμα 71, Γ ; (οΓηβ,ΠΙβηίίΐΙ) 8ρμο5 7»
ΟΗαίη (νβτο), δί», πιδάω, διιτμτύ» Γ.
Οΐΐβΐηβά (αφ.), δίο-μιοί. Ρ, διο-μώτηϊ V
ΟΙιμγ : «. 8θ»ί
(.'ΐιαίπηαη : ν. Έτββΐάβηί
Οΐιη,ΐΐοβ : τλ Οιιρ
(ΛλΙ^:, γύψο! /, Ρ. ΟονβΓ \νϋΗ οΐι&ΐΐτ,
γιιψόιϋ Ρ
Οι»11βη§β («ίδβί.), τΓροΊληο-ΐϊ,/", Ρ
01ΐ»11βη§θ (νβ7•δ), ιτροκαλίομαι Ρ
ΟΗίΐπιϊ)βΓ, θάλαμος τη, οίκημα η, Ρ, ιταστάϊ
/, V. Βι•κ1ο-οΙΐίΐηι1)οι•, θάλαμος τη.

ϋουηοϊΙ-οΙιαηιΒβΓ, βουλιχιτήριον η, Ρ
ΟΙΐΛπιρ : τλ Βϋβ
ΟΙΐίΗηρίοη, πρόμαχος »», Ρ": ». ϋβίβη^θΓ
Ο1ΐ3ηθβ, τυχη_/| ο-υμφορά _/

] το αύτόματον Ρ,
ΟΤ «ίβ τυγχάνω ΟΤ ο-νμβαίνω. 01ΐ8,ηοβ

(ορροΓίαηϊΙ^), καιρό* τη. Π.ινο λ
οΐΐίΐηοθ, κινδνν€νω Ρ
ΟΗβηοβ, 1>7, τύχη /, V, άιτο τύχης απίί ίκ
τύχης Ρ, κατά δαίμονα Ρ, άιτο αη<ί ίκ
τον αυτομάτου Ρ
ΟΙίΜΙΟΘ (αα}'.) (ρβΓΒΟΠ ΟΓ ύΐΐπψ), 4 τυχών,

ό επιτυγχάνων, & Ιπιτυχών

Οίαηςβ («ΜΟ«<.), μίταβολή /, αλλαγή ^ Γ
,

μεταλλαγή ^ V
,

αναστροφή^/) V
,

τροπαία^/-,

V
,

μιτ&ϋια-ις /, Ρ. 01ΐίΐΠ£θ θ£ ππηά,
μίτάνοια /, Ρ. ΟΗαΠ£β θ£ Ιίπιβ, το πάλιν
χρόνου (Ειιτ.). 8ιιάάβπ ο!ιαη§θ ο£
ίοΓίαηβ (ϊη Ττϋξ/βάγ), π«ριπ<τ€ΐα /

{Λτιβί)

ΟΗαη^θ (ΐ)βί•δ) (θχο1ιαη§θ), άμ«ίβω, άλλάσ--

0"ω, άνταλλάοΌ-ω, μ€ταλλάο~ο~ω, παραλ-
λάο-ο-ω, μίταμίίβω V. Τίΐΐίο ϊα οχοΐιιιη^ο,
άνταλλάο-ο-ομαι

ΟΗίΙΠ^β («βτϊ) (β,ΗθΓ), μ€θίο-τημι, μίτα-
βάλλω, άλλοιόω, πίριΐο-τημι Ρ, καινοτομίω
Ρ, μιταρρυθμίζω Ρ

,

μίθαρμόξομαι V

01ΐαπ§8 (νβτδ ΤΙβωί.), μίταπίπτω, ίκιτίΐΓτω Ρ.
Οΐιβ,η^θ ϊηίο & άίίΓθΓβηί οΗαΓαοίβΓ,
ίκπίπτω ίίϊ άλλοτριον ήθος (ΡΙαίο).
ΟΙίαπ^β ΟΠβ'β Πΐίηά, μίταγιγνώσκω, γνο>θ"ΐ-
μαχέω, μίταμίλομαι Ρ, μίτοβάλλομαι Ρ,
καρδία; ίξίσταμαι V

,

ΟΤ Η8β μ€ταδοκίΐ

(χτηρβτΒ.) Ρ. Οηθ πιιΐΒί; ο!ι&η§6,
μίταστατί'ον Ρ
ΟΗαη^βαΗβ, ποικίλος α(ολο« V

, παλίν-

τροιτοϊ V
,

ακατάστατος Ρ, <ύμ«τάβο-
λο« Ρ
ΟΗβ,η^βά (αφ'.), διάσ-τροφοϊ Γ

,

μ«ταλλακ-
τ<5« Ρ

". ΡοΓίαηββ βαάάθηΐ^• οϋαη^βά
ίο Λ9ΌΓ8Θ, ΐΓίριιτίτήϊ τίχαι (Εν/Τ.)
ΟΗαηηβΙ, διώρνξ /, Ρ. Όϊ% α ϋΗαηηβΙ,
διορίσσω Ρ
ΟΗβ,πΙ; : «. 8ϊη£
Οΐιβ.08, χάοϊ η; τηβίαρη. άκοο-μία_/"
Οΐΐαοίϊο, άκοσμος, τταντόφυρτοϊ Ρ
ΟΗ&ρβΙ, ο-ηκάϊ τη, V

ΟκιρΙβΙ : ν. \νΓβ»ΙΙι
ΟΙΐ&ΓΟΟίβΓ (άϊβροβϊίϊοη), οργή ^ τροιτοί 77»,
ι^Θοϊ η, διάνοια /, Ρ
,

λήμα η, V
,

σ-ιτλάγχνον
η, V

ΟΗαΓβοίβΓ (Γβρνιΐαϋοη), φήμη /, φάτιϊ /,

V
,

άξίβο-ι» / Ρ, αξίωμα η, Ρ. Οοοά
ο1ΐ8,Γ£ΐοίβΓ, ίύδοξία /. Εη^07^η^; & \άφ
οΙιαΓαοίοΓ \νίΐ1ι Ιΐιβ εΐίϊζβηβ, ών <ν

άξιώματι ΰττο τών άστων (?%?«!.)
ΟΗ&Γβ,ΟίθΓ (νπίυϊη§), σήμα 71, V

ΟΗ&ΓβοίθΠβίίο, χαρακτήρ τη; οτ η»β ιΐμί
«ηίΛ. ^βη. οτ ιτράϊ υήΐΗ ςβη. Ν»ΐϊοηα1
οΙΐβ,Γ&οίβΓΪδΙΪΟβ, τα ίττιχώρια, τά τήϊ

χώρας ίττιτηδιύματα {ΤηΛΙΟ.)
ΟΗβιΓΟΟ&Ι, ανθραξ τη, Ρ
0Ιΐ8,Γ£6 (βΐίόβί.), δρ<5μ05 7», ίμβολή / {αϋΙΙ.
θ£ 8ΐΐϊρ8)

01ιαΓ§β (βωόβί.) : ν. Αοεαβαϊίοη
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Οη»τ£β (οοπιπιϋΐβθ ίο οηβ) (βωόβί.),
φροίρημα Π, V.

Ηβ,νβ 0η8,Γ§6 οί, ίπιστα-

τίω. Οηβ ννηο η»8 οη&Γ^θ οί, 4ττί-
σκόπο 5 τη

Οηαι-§β (ρήοβ) (*ωδ«ί.), τιμή,/; Ρ
Οπαΐ-£β (θί ΐΓΟΟρβ) (νοώ), προσθίω Ρ,
<π€ΐμι Ρ, δράμω χωρέω Ρ. ΟΗ&Γβθ £13
Οβ,νίΐΐΓ^, προσιιτπτύω Ρ. ΟΙίΕΓ^Θ ββ

βΗϊρβ, ίμβάλλω Ρ. Οη8Τ£@ ίηΐΌΐι«η,
διίλαύνω Ρ
Οιηγ§θ ΙνβτΙ) : ν. Αοουβθ

Οη&Γ£θ ίυβτά) : υ. Οοιηπιειηά

Οη&Γβθ (β
.

ρήοβ) (υβ^&), λογίζομαι Ρ
Οη&ΠΟί, άρμα η, ίχημα η, άιτήνη /, V

,

δίφρο; »ϊ, Ρ
",

βχο« «Ι, Γ. ϋήνβ 8,

οΗίΙΓίοΐ, διφρηλατίω V. ΡείΪΓ-ΙΐΟΓδβ
ΟηΛΠΟί, σννωρίϊ /. Οί 8, ίοΠΓ-ηΟΓδθ
βηειποί, τίτρωροϊ Γ. Οί Ιηβ ηοϊβθ ο£
οΐιαί'ίοίβ, άρματάκτνπος V

Οηβ,ΓΪΟίβθΓ, διφρηλάτηϊ τη, V
,

άρματηλάτης
τη, V

,

αρμάτων 4πιστάτηϊ τη, V

Οηαιϊί&οΐβ : ν. Κίηιΐ
Οι&πίγ : ν. Κίη(1ηβ38. Ρτονβτύ, Οηβιϊί ^

Ιχ'^ίηκ αΐ Ιιοηιβ, άπωτί'ρ» ή γόνο κνήμη
(2'λβοο.)
Ο ι:\ν\Άίαη : ν. Οαβαί
01ΐίΐι•ιτι («ίδβί.) (<Ιβ1Ϊ£ηί), χάρΐϊ /

,

το

χαρίίν Ρ ; (ίηοαηίαίίοη, βίο.) επωδή ^

φάρμακον η, Ρ
,

θ<λκτήριον η, Κ κήλημα
η, V

,

κηλητήριον η, V. Ιιονβ-οη&πη,
φίλτρον η, στίργημα η, V

ΟίαΠΠ (υβτΐί), ίπάδω, κηλέω, θίλγω 7
,

φαρμακίνω Ρ ; V. αΙβΟ Όθ1ί 5Ι1Ι. ΟίαΠΠ
ίΐνβ^Γ, ίξίττάδω
ΟΗΐΙΠηθΓ, άοιδ05 ί?1, V

0η8.πηϊη£, χαρ£«ΐϊ : ν. αίβο Ρΐβαβα,ηί ;

(υβϊη§ οπαπηβ) επωδοί, θιλκτήριοϊ
Οκιπιοί Ιιοηκι.', άνδροσφαγίΐον η, V

Οηατί, ττίναξ τη, γήϊ π«ρίοδο»./", Ρ
Οΐιαββ (βιιδβΛ), (1) ηΐίπϋηι;, θήρα./", κυνηγία

/, V, (2) οί &α βηβιηγ, δίωξίϊ/, Ρ
Οίαββ (νβνΐ)), θηρίύω, διώκω

ΟιαββεΙ, τοριυτόϊ Ρ. Οη&ββά υ/οιΊς,
τορινμα η, Ρ
Οηαβπα, χάσμα η, φάραγξ/, Γ

Οηαβύθ, άγνάϊ, σώφρων, παρθένο* Τ.
Ββ 0η&8ΐθ, ιταρθίνίνομαι Ρ

,

άγν€νω 7

Οΐίΐκίβη, σωφρονίζω, παιδινω, φρ£νόω V

ΟηαδίβηβΓ, σωφρονκττήϊ τη, Ρ
Οΐΐείβϋδβ, κολάζω, ζημιάω, «νιθννω Ρ,
πληγάϊ δίδωμι Ρ, πληγαΐϊ νονθιτί» Ρ,
τίνομαι V. Ββ οη&8ΐίδβ(], πληγάϊ λαμ
βάνω Ρ
Οια86Ϊ8βπιβηί, τ£σι? /, τιμωρία ί'

, κόλασι;
/,ρ
ΟΗββΙϊί^, το άγνίν, σωφροσΐνη,/"
Οΐίΐϋβΐ, κτήμα η
Οι.τ,ΜΟΓ, λαλί'ω, ληρίω, άδολ€σχί» Ρ,
κωτίλλω Κ

Οηβ,ΙίβΓβΓ, άδολίσχηϊ ηι, Ρ, λάλημα η, Γ

Οιλ11χί•πι§ (βφ'.), λάλοϊ, άθνρόστομοϊ Κ

ΟηαίΐθΓΪη^ (βιώβΐ.), φλυαρία /, Ρ, λ»-
σχηνβία/ Ρ

,

άδολίσχία/, Ρ
Οίοαρ, φανλος, «ντίλήϊ, €ΰωνο$ Ρ
Οηββ,ρΐ^•, ίίτίλώί Ρ, μιτ' ίϋτΛίίαϊ (ΤΗ.1Ι&.)
ΟΗβ8,ρηβ88, ίύτίλίΐα^ Ρ
Οηβαϊ (βιώβΐ.), γάηϊ »ι, ψ^ναξ τ», Ρ,
φηλήτηϊ ΠΙ, Κ

ΟΙιβίΐΙ {νατίι), άττατάω, ίξαττατάω, φίνακίζω,

άττοο-τίρί'ω, φηλάω 7
,

κλί'τττω ί7
,

ιταρα-

κρονω Ρ
Οηβοΐί (βωδβίΛ, κώλνμα η
Οηβοΐί (ίΐβτδ), κωλύω, ίϊργω, Ισχω V
,

αναστέλλω Ρ. Οηβ ΐιπίίΐ οηβοί,
«Ιρκτίον V

Οηββίί, τταρίΐά /, ιταρηί; /, V
,

γ£ν€ΐάδ«5 /,

ρΐ, ν

ΟηββΓ (πιειίίβ οΗβθΓίϋΙ), Ιαίνβ V
,

φαι-
δρννω V; (θηοθΙΐΓ8,§β) θαρσίνω, άτρννω,
ιταρακαλάβ, παραχώνομαι Ρ. Ββ ΟΠββΓβά,
θαρσί'ω, άναΟαρσίω Ρ
ΟηβθΓ, §Οθά, ινωχία/
ΟΗβΟΐ'ίαΙ, φαιδρό;, <ΰθνμοΐ, πράθυμοΐ, φαι-
δρίνουϊ V. Ββ οηββΓίηί, «ίβνμί'ω V

ΟηββΓίηΙΙ^, €νθνμω«
ΟηβθΓίΐΐ1η688, προθυμία /] φαιδρον κάρα

(8ορη.)
Οηββήη^; (ηι!>8ΐ.), παρακΑινσΐϊ /, Ρ,
παράκλησχϊ /, Ρ, παρακ<λ«νσμα η, V

Οηββηη^ (αφ'.), «βφρων V
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ΟΙιΟΟϊΊβκ», ψυχρά», δίσαυλοϊ V. Οΐιβι,τίβδχ

άτνβΐΐίη^, δνσαυλία /" V

01ΐ6β3β, τυρά» τη

Οΐβθ8θΐηοη§6Γ, τυροπώλη» τη, Ρ
ΟΗβπβΗ, τρίψω, θιραπίύω, -ττίριστίλλω, άτάλλω

V, κηπιύω V, ποιμαίνω 7. ΟΙΐβΓΪδΙΐ (β
ίββΙΪΓΙ^), πίσσω Ρ

-,

φυλάσσω V
,

νψω V

Οΐιβίτγ ίΓββ, κέρασο»,/"
ΟΗβκί ("οΓβββί), στήβοϊ π, ντίρνον η, V ;

(οοΐ) κιβωτό/, Ρ, κιρωτιον η, Ρ, θήκη/,

V
, κίοτη/, V

ΟΙιββίηυί ίτββ, καρύα/"
ΟΗββίηαΙ (αφ".), ξανθό» V

ΟΗϊοΛηβΓ^, συκοφαντώ. /, Ρ
€Ηίο^κη, ν«οσσ05 η», Γ

(.
' Ιιίιΐο : ν. Βίαπίθ

Οΐιίβϊ (βωδ«Λ), προστάτη» τη, άρχο» #ί, Γ
,

ορχαμος ί», Ι7
,

άριστ€ύ» »», Κ
,

ιτρόμοϊ ίϊί,

Κ
,

ΙΐΓΚΓτάτηϊ τ», Κ
,

στρατηλάτη» τη, Κ

Οιίβί (αά).), ιτρώτοί, μί'γιστο;, Κίφάλαιοϊ,

άκρο» Ρ. Οΐιίβί ρΐΒ,οβ, τα ιτρωτιϊα Ρ. Ββ
(Λίβί, ιτροίχω Ρ, προΐσταμαι Ρ, ττρωτίΰω Ρ
ΟΗΪββγ, μάλιστα, οΰχ ή'κιστα, το μί'γιστον Ρ
Οΐιϊΐά, παϊ» τ», /"

,

τί'κνον η, V
,

παιδίον η, Ρ
,

τ» κοϊ τι, Γ
,

βρ«φο5 η, V
,

θάλο» «, Κ
,

ϊρνοί η,

V
,

γίννημα τι, V
,

«οσσό» »», Ρ
". Οί

οΗΪΙάΓβΠ, παιδικά», παίδ«ο$. ΙΙ&νίη^
ί»ΪΓ οΜΙάΓβη, καλλίπαι» V. Η&ρργ• ϊη
οΙιϊΙάΓβη, ίδτται; V

,

«ΰτ€κνο5 V. Ηαρρϊ-
ηβ88 ίη οΗϊΙάΓβη, «νπαιδία /. Η»νϊησ
ιιι;ιη_ν οΗϊΜγθπ, πολντικνο» V. ΪΌηά οί
οΗϊΙώΐ'ΒΠ, φιλάτ<κνο$ V. ϋβΗΓβΓ ί1ι»η
οΙΐϊΜΓβη, κρ€ΐσσότ€κνο» V

.

Έβξβϋΐη^ οί
οΙπΙίΐΓθη, παιδοποιΐα/", Ρ. ΒβαΓ, οβ§βυ
ο}ιϊ1ί1ι•€Ί1, τίκτω, παιδοποκ'ω Ρ, τ<κνο'ω V

.

ΟΐϊΙάΓβη'β οΗϊΙάΓΘΠ, παίδων παιδί» V
.

δίανίης οΜΙάΓβη, παιδοκτόνοι
Οιϊ](Π)ϊι•11ι, το τίκτιιν, τόκο» τη, ύ&Ινη/,ρΙ,
λόχίυμα η, V

(ΛΠάΙιοοά, παι&ία /, Ρ. Έτοχα ο\\ϊ\ά-
Ιΐοοά, <κ τταιδόΐ αηά Ικ παίδων Ρ

ΟΗί1<1ίκ1ι, νήπιο», άντίπαι» V
,

παιδαριώδη» Ρ
Οιί1<11β38, απαι», ατ<κνος V

01ΐϊ1ά1β38η683, άπαιδία Τ

ΟΗϊΙΙ (ηώιΐ.), κρύο» η : ν. αίβο Οοΐά

ΟΗΪ11 (νβτύ), ψύχω, τταχνόω V. ΟΜΙΙΪησ
{αά}.), κρ«€ρό« V

ΟΗϊπιηβ7, 6*ή/, Ρ, κ6.τηη\/, Ρ
ΟΙιϊη, γ<νν»/ V

ΟΗϊηΙι, χάσμα η, V
,

ρήγμ-α η, Ρ
ΟΗίρ («βΓδ), άποτί'μνω
Οιίρβ, κόρφο» η, Ρ
ΟΗΪΓρϊησ (αφ'.), μιννρ($$ Γ

Οΐΐίβθΐ (»«γ6), γλύφω Ρ
ΟΗίνίΐΙΐΌΐιβ, Ύ<νναϊο$
ΟΙΐϊναΐΓ^, αΙδώ$_/ί το γίνναϊον, γινναιότηϊ^/'
ΟΗοΐΟθ (βίίδβί.), αϊρισίϊ /, προαίρ€σΐϊ /, Ρ.
Οί οΗοίοθ, Ικ προαιρέσ<ω< (Ββηι.)
Οΐΐοΐοθ (αφ.)• *ξαίρ«το», κριτο'ϊ Γ

,

Ικκριτοϊ Ι'

Οιοιγ, χορίϊ τη
ΟιοΙεθ (αοί.), πνίγω Ρ, άποπνίγω Ρ,
αγχ- V
ΟΙίοΙβΓΪΟ : V. Ρ»88ΪθΠ£ΐίθ
ΟΙΐΟΟΕΘ (ββίβοί), αίρίομαι, ίξαιρί'ω, ίξαιρί'ο-
μαι, {κλέγω, ίκκρίνω. Οηθ ηΐυδύ εΗοοββ,
αίρίτί'ον. ΟΙιΟΟΒβ (άβΙβΓΙΧίίΐΙβ), άξιοω,
δικαιοω

Οΐιορ, κόπτω

ΟΗορρβΓ, κνκΐι/
ΟΗορρϊη£-ο1οοΐί, ίπίξηνον η
01ΐ0Γ»1, χορικός Ρ
ΟΗογιιβ, χορό? τη. Βθ1οη§ ίο β, οΙιοΓϋβ,
χορίνω V

. ΡΓΟνϊάθΓ θ£ θΗθΓ113, χορηγός
τη, Ρ. ΙιβαάβΓ οί οΗοηιβ, κορυφαίο» τη,
Ρ. Τβ&οΗβΓ οί οΙιοΓαβ, χοροδιδάσκαλο»
τη, Ρ
01ΐΟ86Ι1 (αά}.), ίξαίρ«τθ5, λογά», αίρίτόϊ Ρ,
άπόλίκτοϊ Ρ, κριτο» V

,

ίκκριτο» V

Ό\ιτΪΆΐβηΪΏ§: ιιββ δικάτη /, Ρ (Νβπιϊη§-
άβ.7 οί α οΗϊΙά)
ΟΗγοπϊο, χρόνιο»
ΟΙιιόιποΙο (αιώβΐ.) : ν. ΗΪ8ΐθΓ7
ΟΗΓΟηίοΙθ («βτδ), διο.μνημονίΰ«ι Ρ, Ανα
γράφω Ρ
ΟΗγοπϊοΙθγ, λογογράφο» τη, Ρ, λογοποιό»
τη, Ρ

01ιιιι•1ίκ1ι, αγροικο», δύσκολο» Ρ, άπ<ιρό-
καλο» Ρ ; (πΐϊδβΓΐ^) γλίσχρο» Ρ

01ι\1ι•1ί»1ιΙ1«ΒΚ, αγροικία/*, Ρ
,

άπαροκαλία /,

Ρ, το άπ<ιράκαλον Ρ
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Οίο»1π3β<1 (αά].) (οί λ νοηηό!), ΰιτουλο»
ΟίηάβΓ, τίψρα /: ν. Αβίιβδ. Βιιγπ ίο α
ΟΪηάβΓ, άνθρακα» V, κατανθρακοω V
ΟϊρΗβΓ (α ΠΙβΓβ), άριθμο» 771, αηά αριθμέ
αλλωϊ, το μηδέν
ΟίΓοΙβ, κΰκλο; τη

ΟΪΓΟΙίΐΙ, πιριβολή /, ττίριφορά /, V, ιτίρ£ο-
δοϊ /, Ρ. ΜλΙεθ α οίΓουίΙ, πιριέρχομαι
κΜυψΡ
ΟΪΓοαΙ&Γ (αφ'.), κύκλιο», κυκλωτ05 V
ΟίΓουΙαΙβ (ηβυ,Ι.), π«ριρρέω Ρ
ΟίΓΟΙΙΠίίβΓθηΟΘ, π«ριβθλή_/
ΟίΓουπιΙοοιιΙίοη, π<ριπλοκαΙ λόγων _/

] ρ7, V

ΟΪΓθαπιη»νϊβαίβ, πιριπλέω Ρ
ΟΪΓΟΙΙΠΙβοηοβά', πιριγραπτό» Ρ. Οϊγοιιπι-
βοι-Λβά βραοβ, ο-τοΌχ«ρ£α,/ί Ρ
Οίππιπιβρβοί; : ν. Οαιιϋοιιβ

ϋίΓΟΜΠίβί&ηοβ, πράγμα 7ί, ο-νμφορά /, το
πίπτον Κ. ΟΪΓουπιβΙίΐΙΙΟββ, τα υπάρχοντα
Ρ, τα παρόντα Ρ. Ιη ίΐιβ 0ΪΓ0ΐιιιΐ8ί»η068,
4κ τών νπαρχόντων 07" παρόντων Ρ. ΡοΓΟβ
θί ΟΪΓΟΙΙΠΙδίιιηοββ, πραγμάτων φορά

(Ζ>«77ί.)
ΟΪΓΟΙΙΙΙΐνίΐΠβ,ίϊοη, π«ριτ€(χισι» /, Ρ, το
π<ριτ<ιχ^£ΐν Ρ
0ΪΓ0118, άγων τη, οτάδιον 71

ΟΪΒίβΓη, δ€ξαμ«νή/, Ρ
(.'ίίαιίβΐ, άκράπολι» _/

|

άκράπτολι» /, V
,

ττί'ργαμα 71, ρΖ, Κ
,

Ακρα _/
] Ρ

ΟΐΙ&ϊίοη, κλήο•ι»_/| Ρ, πρόο-κληο-ι»7ί Ρ
Οϊίβ, προο-καλέομαι Ρ
Οϊίϊζβη, άστο» 77», πολ(τη» τη, πολϊτι» /.

ΓβΙΙΟλν-ΟΪίϊζβη, άστα» 771, πολίτη» 771

[συμπολίτη» 771, V οπίφ αηά Οιβνβ νβτφ
τατβΐ}/]. Ββ β, οϊϋζβη, πολιτ«ν» Ρ. Ββ
α ίΘΐΙον-οίΙϊζβη, ο-υμπολιτϊύω Ρ. Οΐίίζβη-
βΐιϊρ, Κϊ^1ιΐ8 οί οίίϊζβηδ, πολιτίία /

, Ρ.
Βθίοη§ίη§ ίο οϊΐϊζβηβ, πολιτικό» Ρ
Οίίν, άστυ η, πάλι» ^ ττόλισμα η, πτόλι» _/

]

Κ. ΜοίΙΐθΓ-οίΐ^, μητρόπολι»/ Ρ. ΝβίΙΓ
ίΐ οίί^ι άο-τνγ«ίτ»ν. Ρκ)Ιβοϋη§ ΟΪίϊθβ,'
■π-ολιοΰχοϊ. ΐΛ)νίΐ)§ α 0Ϊί7ι φλάπολι»,
φιλότττολι» V. Ιιονβ οί α οίί^, τ0

φιλάπολι Ρ. ϋββίΓΟ^Ϊη^ οίίίθβ, π«ρο-έ-
•πτολίϊ Ρ

Οΐί^-Ηίΐΐΐ, πρντανιίον η, Ρ
ΟίνίΙ (Ββ1οη§ΐη§ Ιο ίΐιβ 8ίίΐΙβ), πολιτικά! Ρ;
(ροίίίβ) άο-τ£Ϊοϊ Ρ, χαρί«ι» Ρ, €«χαρι» Ρ

ΟϊνϊΙΪΒΘ, ήμ€ροω, κάο-μιον ττοιέω Ρ
Οϊνϋίίν, το ιΐχαρι Ρ
01&ΪΠ1 (βΐίόβί.), αίττκπ» ^ Ρ, δικαίωσ-15 /,

Ρ, άξίωο-ι» /, Ρ
01&ΪΠ1 (ΐ)βτό), αίτί'», άξιάα, δίκαιο» Ρ,
προσποιέομαι Ρ, αντέχομαι Ρ. ΟΙαίπι
ϊη ορροβϊΐίοη, άντιποιέομαι Ρ. ΟΙαίπι Εί
1&ΤΡ, ίττιδικάζομαι Ρ
ΟΙεΙΕΟΟΗΓ, θόρνβθ5 77Ϊ : V. ΝΌΪ3Θ. Β»Ϊ8β 3.
οΙηηιοιίΓ, θορνβάβ Ρ. Ηανβ α οΙαηιοαΓ
ταίββά &§αίη8ί οηβ, βορυβέομαι Ρ.
ΟΙ&πιΟϋΓβά α^ειϊηβί, ένιβάητο: Ρ

ΟΙβΠίρ, ο-υνάΐΓτα»

Οΐβ,η, φράτρα/ Ρ
Οαηάβδίϊηβ : ν. 8βθΓθί
Οΐβ,η^ : ν. Οίαβίι

Οίδηβπιβ,η, φράτηρ τ», Ρ
Οΐβ,ρ (οί ΙΙιαπάβΓ), βροντή /: ν. αίβο
ΤΗυηάβΓ
Οίαρ, κροτί'ω Ρ, άνακροτί'ω Ρ, κρούω χιΐρας V

Οΐβ,ρρίη» (οί Ηβ,ηά»), κρότο» 771, Ρ, κρότο:
χ<ιρΔν Ρ
Οαι-ϊοη : «. Τηιπιρβί
ΟΙ&δΙι (βιιδβί.), ψόφο; ιη, Γ| κτύττο» τη, Υ
,

πάταγο» 771, V
,

δοϋπο» τη, V
,

άραγμα» 771, V

Οίαβίι (υβ^δ αοΐ.), κρούω ; (τιβκί.) κτυπέ» Γ
,

δονπέω V ; (οθ 0ρρ08βά) έναντιοΌμαι Ρ
Οίωρ (β«όβ<.) : ν. Βιιοΐίΐθ

01β.8ρ (υβ»•ό), μάρπτ» V : υ. αίβο Ηοΐά,
Τβ,Ιγθ

01θ88 (βωδβί.), τάξι» /, Ρ, μέρο» τι, Ρ, τέλο»
71, Ρ. Οί ίΐΐθ 88.Π1β θ1κ«8, 0-ΰθΤΟιχο» Ρ
01βΒ8, 0Ία88Ϊί7, τάο-ο-ω, διατάο-ο-ω Ρ
ΟΙαίίβΓ : υ. ΟΊαβο.
Οΐ8,\ν, «νυξ 771, Γ

,

χηλή /, V. "^ΪΛ
ΟΓΟοΙϊβά Οΐβ,λνβ, γαμψώννξ V

01&7, πηλά» 771. Μαάβ οί θ1»7, πήλινο» Ρ
Οΐβαιι (αφ-.), καθαρά», άκρατο», αγνά»,

ακέραιο»
ΟΊβαη, Οΐβαηββ, καβαίρω, άποκαβαίρω Ρ,
φαιδρνν» V

01θαη1ΐπ683, καθαριάτη»^ Ρ
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ΟΙθβΓ (θΓίρ;1ιί), λαμπρά*, ιΐαγής V, φακνος
V, λ*νκ05 V. Ββ οΐββΐ-, λαμπρύνομαι V

ΟΙβαΓ (βνϊάβηΐ), δήλος, πρόδηλος, φανιρός,
<ταφή$, ίναργήί, τορόϊ V. ΜηΙτΘ οΙβαΓ,

σαφηνίζω V, ίξομματόω 7. ΟΙββΓ-ΒΙβΗΐβί,

ώμματωμί'νος Κ
ΟΙβΛΓ (οί δΟΟΙκΙϋ), λιγίς V, λιγνρος Γ.
01β8Γ-ν0Ϊ0β(1, λαμιτρόφωνος
Οΐββχ (ϊηηοοβηί), καθαρά; (βπιρί7), κ«νος
ΟΙβΑΓ (να-ί), καθαιρώ, ίκκαθαίρω
ΟΙββΗ^ (βνϊ(1θηί1)ί), σάφα, σοφάς, «ναργώς,

φανίρώς Ρ, τορώς Γ, ΟΤ Μββ δήλος €ΐμι,
φαίνομαι
01θ8ΓΠ688, σαφήνιια /, το σαφίϊ Ρ
Οΐββ,νθ, τίμνω, σχίζα, διασχίζω, κίάζω Ρ"
Οΐβίΐνβ ίο : ν. ϋ\ΐη% ίο
Οΐβίί (βϋδβί.), χάσμα Μ, ιτηιχή/ 7
Οΐβπίθηο^, οίκτος τη, ϊλιος «ι, ιϋμί'ναα /,
φιλανθρωπία /, Ρ, {πΐ(ίκ<ια /, Ρ
Οΐβπιβηί, έιη<ικής, φιλοικτίρμων V, φιλάν
θρωπος Ρ
ϋΐβτί, γραμματίύς τη, Ρ
ΟΙβνβΓ, σοφός, στινίτός, 6φ.ός, δ«ινό"5, 4ξύς,
κομψοί, όξνφρων V, (νφνής Ρ. ΟΙβνβΓ Β,ί
βνϊΐ, κακοσϋν<τος Ρ
ΟΙβνβΓΐ^•, σοφώς, σννίτως, κομψως, «ϋφυώς Ρ
ΟΙβνβΓΠβδβ, σοφία/ σύνίσις/, δίξιότης /,
Ρ, δίΐνοτης/ •Ρ» το οτινίτόν Ρ, το κομψό ν Ρ
ΟΠΗ; κρημνό^ τη : ν. αίβο Β,οοίί

Οΐϊηιαίβ, ουρανός τη, αϊ ώραι Ρ, ή κράσις
τών ωρών Ρ. δΐυάβηΐ ο£ οΐίπιιιίβ, ωρών
και ουρανού ίττιμίλούμίνος (ΡΙαίό)
Πίπιαχ, ακμή /, τί'λοί Π, το τΛ«ον 0?• τίλίΐον Ρ
01ΪΠ1Ο, αναβαίνω, άνί'ρχομαι, ίξακρίζω V
ΟΙίΐΊΠΟ ονΟΓ, νπ£ρβαίνω
Οίπ™ ίο, ϊχομαι, αντέχομαι, άπτομαι, αντι

λαμβάνομαι Ρ (αΙΙ νήί/ι </«".), 'μφνομαι
Κ, προο*πτυσσομαι 7, προσκολλάομαι 7.
Οηβ ηιιΐ8ί οΐϊηο; ίο, άνθικτίον Ρ
Οΐίρ, κολούω, πιρικοπτω Ρ
Οίοαίτ, χλανίς /, ϊμάτιον η, χλαίνα /, V,
φάρος αηά φάρος η, V, πέπλος τη, V.
ΡΙιϋοβορΗβΓ'β οΐυη,ΐί, τρίβων τη. "νν^ηί
οί α οΙοίΐΚ-, άχλαινία /, V. Ραί α οίοαίί
οη οηβκβίϊ, αναβάλλομαι. Ρ

Οίοαίί (ρΓβίβχί), προο-χημα Π, πρόφασ
ιτροκάλνμμα η, Ρ
Οίοίΐΐς (νβτο), τηβίαρη. παραμπίχω
ίπηλυγάξομαι Ρ /
Οίοοίί : 1186 κλιψνδρα / Ρ (^νΛίβΓ-οΙοοΙτ).
ννΗθ,ί οΌΙοοβ: Ϊ8 ίίή ιτψίκ' ίοτΐ τήβ
ήμίρα»; (Αν.)
Οίοά, βώλοϊ/, Γ
010§ (βκ!>3(.), ίμιτόδισμα η
Οίοο; (ί;«•δ), ίμιτοδίζω
ΟΙοίδίβΓ, στοά^ Ρ
Οίοδβ (*μ6«<.) : ν. Εηά. ΟΙοββ (υβτδ
ΠβΙίί.), τΛιυτάω
Οθ8β (ΐ)βΓ& 0€ί.), κλίι'ω ΟΤ κλήω, ίγκλίίω ΟΓ
ίγκ,\τίω, συγκλίίω ΟΤ στιγκλ^ω, ιτυκάζω ('.

01θ8β (β^βδ), μύω, συνάτττω V, συναρ-
μ<51• Γ
01θ8θ (αά).), πνκνόϊ Κ; (οί Οβίίΐβ), οτάδιοϊ
01θ8θ(α<?».): ν. ΝβαΓ. Ιη οΙοββ οοιηοαί,
8μοσ< Ρ, συσταδόν Ρ. Κββρ θ1θ8β ίο,
ϊχομαι, χρίμίΓτομαι V, ίγχρίμιττω V. 8»Ϊ1

1^7 (8Ηα.νβ) θ!θ8β, <ν χρω παραπλέω (1'ηΐίϋ.)
01θ8β Ιΐρ («Οί.) (β.8 ίΓΟΟρβ), οτνγκλιίω ΟΤ
συγκλήω Ρ. ΡοΓΜ ΐη θ1θ8θ ΟΓάβΓ
(ηβαί.), συστρίφομαι Ρ
Οίοββίν (αάυ.) (αοουΓ&ίβΙ^), ακριβώς.
Κχαηιίηθ οίοίοΐν, άθρίω

01θ3θηβ88, πυκνοτης /, Ρ, το ττυκνόν Ρ.
01θ8β βΓΓαν, σνγκλησις _/
ϊ Ρ

ΟΙοί, π^λανος τ«, Κ, θρόμβο* τη, V

Οίοίίβο!, θρομβώδης V
,

άμφίθρίπτοί V.
Βθ οίοίίοά, τρέφομαι V

ΟΙοίΗ, λίνον Π, φάρος η, V
,

ιτί-ιτλος η, V

ΟΙοίΗβ, άμφι^νννμι. άμττίχω, ϊννυμι V
,

ΐΓίρκττ&λω V
,

αμφιβάλλω V
.

ΟΙοίΗθ
(τηβΙαρΚ.) ΛνίίΗ %Ιοτγ, άΐ8§τ&οβ, βίο.,
δαξαν ττίριάιττω τινί ΟΤ ττΕριτίθημί τινι Ρ.
ΟΙοίΗθ ΟΠβ8β1ϊ, άμφιίννυμαι, άμττίχομαι
ΟΤ άμπίσχομαι V

,

ίνονω, ϊνννμι V
,

στέλ

λομαι V
,

ΤΓίριβάλλομαι V
.

ΟΙοίΗβά, έιτημ-
φκσμίνος V. ΡθΟΓΐγ οΙοίΗβ^, αΐΓ€ΐτλος Γ

.

ΟΙοίΗβά Ϊη οΐίΐοΐί, μίλάμιτίπλο» V

01θΐΗβ8, ΟΙοίΗϊηο;, «σβής / ΙρΛπα, η, ρΐ,
κο>μος τη, ο-κηιή/ οτΛη/ V, Ισθημα ίΐ,

Γ. 8ο»πί οΙοίΗϊιιο;, άχλαινία/ V
δ
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01οη<1 (βιώΜ.), νιφΛη / ν('φο? η
Οίοπά (««-δ), σ-υννίφίω Γ; τηβίαρη.
καλύπτω Υ
ΟΊοΐΐάν, συννφλο* Ρ, κλαινιφή* V
ΟΙονβΓ, τρίφυλλου η, Ρ
ΟΊο\νη, αγροικο* τη, Ρ
Οίονπώΐ), σκαιό*, άμουσο*, Αγροικο* Ρ,
άιτίιρόκαλο; Ρ
Οίο^ηίδηηβδβ, άμουσία /, το αγροικον Ρ,
το άπίΐρόκαλον Ρ
01ο;ρ : ι>. δβ,ϋαίβ

ΟΙυΙ), ρότταλον 71, κορννη /, Υ
ΟΙΐΐΙ) (οί ρβορίβ), Ιταλία/ Ρ, συνωμοσία/Ρ, Ιρανοί «», Ρ. ΤΗβ οίασ βρΪΓΪί, το
ίταιρικόν Ρ
ΟΊϋΟ ίο^βί,ΗθΓ, συστρέφομαι Ρ
Οίνιβ, σύμβολου η, σημάον η
01ΜΠ187, σκαιό*, αμήχανο*, δυστράιτίλο* V
α-ατηΒΪΐγ, σκαιώϊ
01«Πΐ8ίηβ88, σκαιότη*/
ΟΙΐΙβίθΓ (οί £Γίφβ8), βότρνϊ τη. Ιη
Οβ&ιιίϊίιιΐ οΙαβίβΓβ, καλλίβοτρυ* V
ΟΊιιίοη, μαρτττω V: ν. 01ΐη§ ίο. Οβί οιιί
οί α πιβ,η'β οΙαίοΗθβ, απαλλάσσομαι
ΟολοΗ : ν. Οηβ,ηοί
Οοβ,οΗιιιαη : ν. ΟηΛΠοίββΓ

Οθ£ΐά)ΐιίθΓ : ν. ΗβΙρβΓ
Οθ&1, άνθραξ η, Ρ
Οο»1ββοθ : ν. "ύηϋβ
ΟΌίΐΗΐ -ϊοιι : ν. Ι/ηίοη
Οο&ι•8θ (&Τ088, άιιΐΐ), παχύ», ίμουσο*,
άτταίδίυτοϊ

Οθ&8ί, ακτή /, ή »αραλ£α Ρ. Οί ίΗβ
ΟΟ&δί {αά}.), παρόλο;, παράλιο;, παράκτιο*
Ρ, άκταΐο* Ρ, παραθαλάσσιο*Ρ. ΒνβΠθΓβ
οπ ίηβ οοαβί, οί κάτω Ρ. Οο υοννοταΐβ
ίΗθ ΟΟί18ί, καταβαίνω Ρ. Οθ8.8ΐ 8.1θη§,
παραπλέω Ρ. 0θ&8ίΐΐΐς \ογ&%β, παρά-
ιτλου* τη, Ρ
ΟοΕίί, χιτών τη

Οοβ,Χ, βωπ€νω, σαίνω V, νποκορίζομαι Ρ
Οθ3,χίη£ (βΐώβΐ.), 6α-ηί(α/, θώπίυμα η, V
ΟοΟϋΙβΓ, ο-κυτοτόμθ5 Τ11, Ρ. ΡτονβτΙ,
ΙλΙ ίηβ οοοοΙβΓ βίϊβκ: ίο ηϊβ Ι&δί, ϊρδοι
τι* ήν ϊκαο-τοί ιίδιίη τί'χνην (Λν.)

Οοονβΐ), άράχνιον Η, αράχνη* ύφασμα
(Εην.)
Οοοίί, άλικτρυών τη, αλέκτωρ τη, V
Οοάθ, νόμοι τη, ρΐ.
ΟοβΓΟβ : ν. Οοηιρθΐ
ΟοδβΓ : ν. Οηββί
Οθ<Βη, σορό* / κίδροι /, ρΐ, Υ, ν«κρο-
θήκη/ V
Οο§βηί (οοηνΐηοίη^), αναγκαίο* Ρ, ασφα
λή* Ρ
Οθ»ηίΐίβ, συγγίνή*
Οο^ηίδ&ηοβ, κρίσι*/ Ρ
Οο^ηϊΙίοη: ν. Κηονίβά^β
ΟοΗθΓβ, σ-υμφύομαι Ρ
ΟοΙιογΙ, λόχο5 τη
Οοΐί, κρήδίμνον η, V
Οοίΐ (βίίίρβί.), «ητΛρα / V, σιτ.ίραμα η, Υ,
«λικτή/ Γ, ττλ«κτάνη/ Γ
Οοίΐ («βΓ6), 4λ£ο-ο•ομαι Γ. Οοίΐ Γοτιηά,
άμφίλίο-ο-ομαι V. Οοϋβά, αμφιλικτοΊ V
Οοϊη (βΐίδίί.), νόμισμα λ. 8ίΙνβΓ οοΐη,
αργνριον η, Ρ. Οοΐά οοϊη, χρυο•£ον η,
Ρ. ΙΙβΘ 8,8 Οοΐη, νομίζω Ρ
Οοϊη (νβνΐ), κόπτω Ρ. Μ»1τβ 8ραηοιΐ8
ΟΟΙΠ, κιβδηλίνω το νόμισμα (ΑηβΙ.).
Οοΐηβά (αά}.), ί*ίο-ημοϊ Ρ
Οοίηβ,^β, νόμισμα ί»

Οοίηοίάβ, συμβαίνω, συντρέχω
Οθ1θ! (βίίδβί.), ψβχοβ Μ, ρϊγ05 η, κρνοί
η, 7
Οθ1ά {θά}.), ψυχρόϊ, κρυιρόι Γ, 8υσχ(ί-
μ€Ροϊ V. Οοΐά, Ρη^ϊά (οί βίνΐβ), ψυχρό!
Ρ. Ββ οοΐά, ριγόω Ρ. Ογο^ οοΐο!,
ψύχομαι Ρ
0θ1άη688, ψυχρότη5/ Ρ, το ψυχρόν Ρ
ϋοΙΙαρβθ, συμιτίπτω
ΟοΙΙλγ, ίρμοϊ τη, Υ. Όο§-οο\]&τ, κλοιό*
αηά κλφόϊ ?/», Ρ
ΟοΙΙ&Γ-οοηβ, κλ«£ϊ/
Οοΐΐβα^ϋβ, σΰνιργοϊ »«, Ρ. 0οΠβ8.§υβ ϊη
οοηπίϋΐιια', συνάρχων Ρ. Οο11β8£ΐιβ 08
§βηβ1•α1, συστράτηγοΐ Ρ. Ββ Οθ11ββ£υβ
Οβ ςβηβΓαΙ, συστρατηγά» Ρ. Ηθ τν»8
^βΠΘΓΛΐ νϊίηίΗΐ-βθ ΟΟΐΙβΛ^αββ, στρατηγέ»
ην τίταρτοί αυτό* Ρ



Οοΐΐεοί—ϋοαχίοτΐ 35

Οοΐΐβοί (σοΙ.), άγίίρω, συναγιίρω, συλλίγω,

συνάγω, συνίστημι, αθροίζω, ίξαθροίζομαι
V, συγκομίζω Ρ. Οοΐΐβθί ίβ,Χββ, «Ισ-
πράο-σω Ρ, πράσσομαι Ρ. ΟοΙΙβοΙ
[ηαηΐ.), άγιίρομαι. συντρέχω V, συνέρ
χομαι Ρ, συνήκω Ρ
Οοΐϊβοίβά". (αφ*.) (ο£ α 0Γθ\νά), άθροΌ;,

άολλής V. Βθ οοΐΐβοΐβά (ίη ππηεΐ),
(νδον φρίνών (ίμί V, Ινδον γίγνομαι V,
ίαντον γίγνομαι V
Οοΐΐβοϋοη, 0θ11β0υΐη§, αθροισις / συγ
κομιδή^ Ρ. Οοΐΐβοίϊοη οί ί&χββ, πρά|ι$
/, Ρ, «Ισπραξι,/ Ρ
ΟοΙΙβΟΐΟΓ οί 1.1X68, πράκτωρ τη, Ρ
ΟοΙΗβΓ, άνθρακ«ν9 τη, Ρ
ΟοΠίδΙΟΠ, συμβολή / σΰγκρουο-ΐϊ / Ρ.
Βπη£ ΐηίο οοΐΐϊβίοη, συγκροΰ» Ρ, συμβάλ
λω Ρ. Οοπίθ ίη (ο οοΐΐίκίυη, προσκρούω Ρ
Οοΐΐοα,ι^ : ν. Βϊ&1θ£ΐΐ6
Οοΐΐυκϊοη, συν<ργία / Ρ. ΡπιοίίΒβ
0θ11ΐ18Ϊθη, καθυφίημι τον αγώνα (ϋβτη.)
Οοίοπηίκΐβ, στοά / 8αΓΓοιιη(1β(ί "ννίΐΐι
α οοΐοηηαάβ, π«ρίστυλο5
0θ1θηΪ3β, δβυυΐβ θοΐοηίβΐβ, οΐκίζω, κατοικίζω,

αποικίζω Ρ. «Γοίη ϊη 0θ1θΠΪ8Ϊη§, συνοικίζω
Οο1οηϊδϊη£ (ίΐώβΐ.), οίκισκ / Ρ, κατοί-
ΚΚΓΙϊ/ Ρ
Οοΐοηϊβί, άποικοι ίη, Ρ
Οο1οηγ, αποικία / Ρ. Ιιβ&άβΓ οί οοΐοη^,
οίκκττήϊ τη, Ρ
ΟοΙοΐΙΓ (βίίόβί.), χρώμα η, χρώ$ τη, V,

χροιά/ V, ανθοί η, V, βαφή/ V. Οί
ν&ΓΪβά οοΙοϋΓβ, ποικίλοι, ""^ίΐηοιιί;

ΟΟΐοαΓ (ρβ.1θ), χλωροί, ώχροΊ V, άχροοι Ρ
ΟοΙοιίΓ (νβτύ) (άγβ), βάπτω
ϋοΐί, πώλοι τη, / Οί 0θ1ΐ8, πωλικός.
ΒγΟ,ίΙϊ ϊη Οθΐί.8, πωλοδαμνί'ω
ϋ.ιΐιιιιιη, κιών ϊη, / στήλη/ στΰλοι τη, V,
ορθοστάτη! τ>ι, V. "^ϊίΗ ίαΪΓ οοίαπιηβ,
«ύκίων V, €ΐστυλοϊ V. Οοΐιιηιη (οί
ίπχιρ» ογ κΐιίρβ), κίραι η, Ρ. Ιη οοΙιιιόπ,
Μ. κίρωι Ρ, ίπ\ κίραϊ Ρ, κατά κί'ραι Ρ,
κατά μίαν (ναΰν) Ρ. ΤηΓΟν ΐΐΐβ
οοπ)ραιιί<.'8 ίηίο οοίαπιη, όρθίουϊ τοϋι

λοχουι ποιιϊσθαι {Χβιι.)

Οοτηο (β«δί<.), στλιγγίι/ Ρ, ψήκτρα/, V
ΟθΠΐΙ) (νβτδ), κτίνίζω V
ΟοιιιοεΙ;: ν. Εϊ§ηί. Εί^ηΙ ϊη οίοββ
οοηαοβ,ί, ιΙι χ€ΐραι €ΐμι Ρ. Έίξϊιί ίη
δίη^ΐβ οοηιΐοίΐί, μονομαχίω
Οοπιθ8.ί8,ηί, μαχητήι τη, V
ΟοπΛίηίΐίίοη, σύστημα η, Ρ, ο-ννθ€σΐϊ/ V,
σνμιτλοκή/ V
Οοπιΐ)ϊηβ : ν. ^ο^η, ΧΙηίίθ
ΟθΠ10118ΐίθ1θ, καύσιμοι Ρ
Οοηιοηβίϊοη, καδσι«/ Ρ
Οοπίβ, Οοπίθ ίο, άφικνίομαι, ιίμι, ιτρίσ€ΐμι,
ΐιτ«ιμι, ιίσιιμι, ττάρίίμι, (ρχομαι, «Ισφχομαι,
ίΐτ«'ρχομοι, παρέρχομαι, ήκω (αηι οοηιι;),

«φήκω. ιτροσμίγνυμι, φοιτάω, Ικάνω V, ίκνίο-

μαι V, ίξικνί'ομαι V, (μολον V, ίριτω V,

π-ροσερττω V, στέλλομαι V, ιτορθμίύω ττόδα

V, ίξορμίζω ιτιίδα V. Οοπίθ αίίβΓ (ϊη
ΐϊηΐθ), {ιτιγίγνομαι; (ίη 8Θ&ΓΟΠ ΟΪ), μ»τ-
ίρχομαι. Οοηΐθ ίθΐ'\ναΐχ1, προΐσταμαι.
Οοπίβ οίί (ίΓοω α οοηίββΐ, βίε.), άιταλ-
λάσσω αηά απαλλάσσομαι. Οοηιβ ονβΓ
{& ρβΓβοη), ίμπίπτω, ΰπφχομαι V, ύφί'ρπω
V. Οοπίθ ΟΙΐί, ϊξ«ιμι, ί^ρχομαι. Οοπίβ
λνίΐΐι, ο-ύν£ΐμι, συνέρχομαι. Οοπίθ ίΐΐίο
Οηβ'β Ηβίκΐ, παρίσταμαι Ρ. Οοηΐβ Ιΐρ
(ΪΓΟΠ1 υηάβΓ \ν&ίβΓ), ανακύπτω Ρ. Οοπίβ
ίο Ιϊίβ αςαίη, άναβιάω Ρ. Οοπίθ (ίτη-
ρβναΐ.), φίρ«, δ£ϋρο V, Λα V. Ηολν Η&νβ

\Ρβ ΟΟΠΙΘ θ£Γ? πώϊ άγώνοϊ ήκομ€ν ; (ΕΐΙΤ.)
Οοηΐθάϊβ,Π, ΟοΠΙΪΟ ροβί, κωμωδός τη, Ρ
Οοηιβά^, κωμωδία/ Ρ. "^πίθ οοπιβάϊββ,
κωμωδί» Ρ. Ββ1οη£ί.η£ ίο οοπιβά^,
κωμωδικόϊ /'

ΟοποθΙ/ : ν. Βββ,πίίίπΐ

Οοπιβί, κομήτηϊ τη, Ρ
ΟοωίοΓΐ («ίδβί.) (οοηβοΐαΐίοπ), παρα-
μΰθιον η, ιταραψΰχη / V, παρηγόρημα η,
V. ΟοπιίοΓί οί οηβ'β Ιίίβ (ο/ α ρβτβοη),
οφθαλμό* βίου (ΕΐΙΤ.)
ΟοπιίοΓί («Ιίδίί.) (θβ.8θ), €4μάρ#ια/ ίύττάθίΐα/,ρ
ΟοπιίοΓί (νβτΙ>), παραμυθέομαι, παραθαρ-
σΰνω Ρ, παρηγορίω V. Οηβ Πΐυβυ

ΟΟΠίίοΓί;, παραμνθητίον Ρ
5—2
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ΟθΓηίθΓίΛΜθ (θ/ ΐΚΐη^ί), «νμαρήί V'; (ο/
ρ«Τ80Π8) ίϋκολο! Ρ. ίιϊνβ οοπιίοΓίΐίβΙ^,
ιντταθίω Ρ
ΟθΠΐίθΓί6Γ, παρήγοροι τη, /, V
ΌθτηίθΤΪΛΏ£, παυσίλυπο! V, θ«λκτήριθ5 V
00Π1Ϊ08.1, γ«λοϊθ5

Οοπιίη£ (ηώβΐ.), Ιίυ/, αφιίΐϊ/, Ρ
Οοιτπϊίαικί (βιώδί.) (οΙΒΌθ ογ ροττβΓ οί
οοιηηιαικί), κράτο$ η, Αρχή ./, στρατηγία
/, «τκηπτουχία /, V, ήγιμονία /, Ρ;
(οΓάβΓ, Βϊάάϊη^), ίντολή /, ίπκττολή ./

*

ίφ«τμή /, V
,

κίλ«\ισ-μα η, V
,

τταράγγίλμα

ΤΙ, Ρ, τταρακίλίνσ-15 /"
, Ρ, πρόσταγμα

η, Ρ
ΟοιόπιλιμΙ {νβτο) (οβ οοηοπι&ηεΙβΓ), 4ρχ»,
αγω, ήγί'ομαι, στρατηγίω, κρα,τίω Γ

,
στρατη

λάτη» V
,

ήγ«μον«ΰω Ρ ; (οΓάβΓ, 1)1(1),
^κιλιν», λ{γω, (Ιττον, αύδάω, ίπαγγίλλω,
τάτσ-ω, Ιπιτάσσα, ίφίίμαι, κΐλομαι Κ

,

όίνωγα Γ, €ντί'λλω V
,

ίξ(φί<|χαι Κ

Οοηιηιβ.ηάβΓ, ήγ«μών ηι, Αρχων τη, στρα
τηγοί Ι», λοχαγοί τη, ταγοί νι, άρχόϊ VI,

V
,

στρατηλάτη! τη, V. ΈβΙΙονί-ΟΟϊη-
πιη,γκΙθγ, ο-Ήο-τράτηγΟϊ τη. Ββρηΐ3'-
οοιιιπίίίικίοι•, ύπαρχος τη. ΟοηιηιηηάθΓ-
ΪΠ-οηϊβί (αΐ Αΐΐίβηβ), στρατηγοί δίκατοί
αυτοί Ρ
ΟθηΐΠ1βΠ10ΓΛί.θ, μιμνήσκω, άναμιμνήσκω Ρ,
σίβίζ» V

ΟοηίΠΙβΠΙΟΓΛϋοη, άνάμνησίί/, Ρ

0οπιιη6ηο6 : ν. Ββ§ϊη
Οοπιηιβηοβιηθηΐ; : ν. Βθ^ίηηίη»
Οοηιηιβηα! : β. ΡΓαϊββ
ΟοπιηιβηβιΐΓ&Ιθ \νϋη, σ-νμμ«τροί
ΟοωΗΙβηίβ,Γ^, παραγραφή /, Ρ
ΟοπιηιβΓΟΘ, ίμπορία /, Ρ, ή αγορα
στική Ρ
ΟυιηηΐΡΓοίαΙ, {μπορικόί Ρ
ΟοηιιηίββΓβ,Ιθ : ν. ΡίΙ^τ
ΟθΠ1ΠΐΪ88ίθη, αρχή /: V. αΙβΟ (1) Οΐ8,Γ£6,
(2) ΟίΗοβ

Οοηιιηίκ.-άοηοΓ, δικαστή! τη, Ρ, ίπίσκοποί
1Π, Ρ, ττρίσβίύτης Μ, Ρ
ΟοπιππΙ : ν. (1) ϋο, (2) ΕηΙπιβ*
ϋοιηηιοιίϊουβ : ν. Οοηνβηίβηί

Οοηιηιοη (βηβ,ΓβιΙ), κοινοί, πάγκοινο! Γ
,

ξυνόϊ V
,

πάνδημοι V) (ΐΐβΐΐαΐ), σννήθηί,
€ΐωθώί, νόμιμοί ; (ϊηΪΘΓΪΟΓ), ό τυχών, ό

ίπιτυχών, φαίλοϊ, «ίτίλή$
Οοΐϊίπιοηβ,ΐίγ, Οοηιπιοηβ : ν. Ρβορίθ, οτ
ιιββ αστοί τη, ρΐ, οτ ιτολίται τη, ρ

ΐ

Οοπιιηοηΐ^ (ϊη οοιηπιοη), κοινή, κοιν&ί ;

((18118,11^), (Ιωθότω! Ρ, ίη\ το πλίΐστον Ρ

Οοηιπιοη-ρίαοθ («'.{/.), φαύλος και Ιδιωτικοί

(ΡΙαΑο)
Οοηπηοη -ρΐβ,οββ, Οοιτιιηοη ΐορϊοβ, κοινοί
τόποι τη, ρΐ, (Ατ-ίβΙ.)
Οοηιηιοη Ια!1<, το βρυλούμινον (Εητ.,
Όβΐη.), 8 ιτάντϋ βρυλονσ-ι (ϋβτη.)
Οοηιηιοη'«ΓβΛΐ4ΐι, ιτόλιι /, το κοινών Ρ, τ6
8ημ6σ-ιον Ρ, το 8ήμιον V

ΟοιηιηοΙϊοη : ν. ΌΪ8ίυι•1]:ιηοο
Οοηιηιιιηβ, διαλίγομαι Ρ : ν. αίβο ΟοηνβΓββ
('υΐιιηππιίι'.Ίΐβ, κοινόω, άνακοινοω αηά

ανακοινοΌμαι Ρ, οτυγκοινόομαι Ρ. Ι1.ι\'£"
ΟΟΠίηιιιηϊΟΛίϊοηΒ νϊΐΐι, οτιγγίγνομαι Ρ
ΟοηιηιυηϊοαΙϊοιικ (ϊηίοπηβ,ί,ϊοη), τα «Ισ-

αγγίλλόμίνα Ρ
Οοπιπιυηϊοη : υ. ΙηίβΓοοιίΓββ

Οοπιηιυηϊί^ : ν. Οοαιπιοη>νβΛΐ(;1ι ; (οοηι-
ιηυη ρθ88θ88Ϊοη), κοινωνία ,/
'

Οοηιρίΐοϊ (βιιοβί.) : ν. Α^ΓββπιβηΙ;

ΟοπιραοΙ (αφ.), ιτυκνόί
Οοηιραοΐΐγ, άραροτιοί
ΟθΓηρη.θΙηβ88, ττυκνίτηί/, Ρ
Οοπιρ&ηίοη, ίταϊροί τη, εταίρα /, ήΚχξ τη,

/, παραστάτη! τη, σύννομο* τη, /, V
,

οί ιτ€ρί τίνα Ρ, οί ο-υνοντΒ V. Οοηιραπίοιι
(ϊη ;ΐι.-Ιαοιι), σ-νμπράκτ»ρ τη, V ; (Ηνϊη^
ίθ£βϊ\ιβτ), σ-ννοικοί V

,

παρίστιοί V ; (οη
α ^0υ1Ί1θ7), ο-υνίμΐΓορθ! τη, V

,

ομάστολοί
τη, V

.

Ρ;ιί11ιίυ1ίοοοιηρ;ιηϊοη3,φιλί'ταιρο5
Ρ. Βθ & οοηιραηίοη, ομιλία, ο-νγγίγνομαι
Οοηιρ&η/, Οοηιραηϊοηβΐιίρ, ομιλία /,

σ-υνουσία /. Ιη οοηιρβ,ηγ νϊί,ΐι, σ-νννν
(ρατίΐο.), μ€τά ινχΐη (}βη.

ΟθΠΐρ8.η7 (θ£ ρβορίθ), ομιλία^ ο-υνονο-ία_/",

Λη /, 4μήγ«ρΐί /, V; (ο£ ΓβνβΙΙβΓ»),
βίασ-οί τη; (οί άαηοβΓβ), χορό• τ»; (ο£
δοκίίίίΐ•»), λόχος τ»
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Οοΐΐΐρίΐηγ (ίΟ 8Π8.Γ6 βχρβηβθ), συντίλίια /
Ρ. ΜβπιβθΓ οι βυοη οοπιραηγ, συντΛή»
τη, Ρ
ΟοπίραΓΘ, (Ικάζω, άπιικάζω, άντιτίβημι, παρά
βαλλα, παραθ<ωρ<ω Ρ. Οηθ ηιυβυ οοηι-
ρ»ΓΘ, άπιικαοτίον Ρ
Οοπίρβ,ηβοη, παραβολή / Ρ
Οοπιραι-ϊβοη νηίη, ϊη, πρά» ινίίη αοο.,
παρά χιήίΚ αοο.

ΟοιηρΜβ (ιηώίΐ.) : ν. 8ραοβ
Οοηιρ&βδ (νβτΐ) : ν. ΑοοοιηρΗκη
0θΠΐρα8868, ρΗ,ΪΓ ΟΪ, τάρνο$ ί«

0οιηρ£ΐ88ίοη : ν. Ρϋγ
ΟοΠφΛίΐοΙθ, σύμφωνο! Ρ
Οοπίρβ,ίτΐοί, πατριώτηϊ «ι, πολίτηϊ «ί

ΟοηιρββΓ : ν. Εφίαΐ
Οοπιρβί, βιάζω αηά βιάζομαι, αναγκάζω,
«τταναγκάζω, καταναγκάζω Ρ, προσαναγκάζω
Ρ. Οηβ ιιιιικί οοπιρβί, άναγκαστίον Ρ.
ΟθΓηρβ11β(1 (αά}.), άναγκαστάί Ρ
ΟθΠΐρβηάίθ113, συντομοί
0θηΐρβη33.ίΘ, άντιρρί'ττω V, άντισηκόω V:
ν. αΐίο Ββφΐΐίβ
ΟθΠΐρβη8&ίϊθη, ποινή/ V, αμοιβή/ V
0θΠΐρβη8£ΐίθΓ7, Ιο-όρροπο5, άντίρροποϊ Ρ,
άντίσταθμο$ V
ΟοπιρβΙβ, αγωνίζομαι, ανταγωνίζομαι Ρ
Οοπιρθίβηΐ; : ν. Αοΐβ, 8ιι£Βοίβηί
ΟοπαρβΙίΐίοη, άγώνισι$ / Ρ, το άγωνίζί-
σβαιΡ
ΟοΓηρβίϋοΓ, άγωνιστήϊ τη, ανταγωνιστή* τη

Οοπορϊΐβ,ΐϊοη, συγγραφή/ Ρ
Οοπιρίΐβ, συγγράφω Ρ
ΟοωρϋβΓ, συγγραφ«ΰ$ τη, Ρ
Οοοαρίαίπ, μέμφομαι, αΐτιάομαι, άγανακτ&ο
Ρ, δ«ινον ποιίομαι Ρ, σ-χ<τλιάζω Ρ
ΟθΠΐρ1»ίη(;, μομφή/, V, ο-χίτλιασ-μόϊ ηι, Ρ,
άγανάκτησίϊ / Ρ. ΊΧ ϊηνοΐνββ ΟΛ118Θ

θ£ ϋΟΠφΙβ,ίηί, άγανάκτησιν Ιχ•ι (ϊ'/ίΜΟ.):
ν. αίβο Όϊββαβθ

Οοπιρί&ϊβαηΐ, αρ<σκο« Ρ
ΟοπίρΙβΠΙβηΙ, πλήρωμα η
ΟΌιπρΙβίβ (αφ-), τΛιο5 αηά τΛιιο»,
4ντ«λή5, παντΑής, <κτ<λήι V, ίλοβ Ρ
ι.'. Ί'ιιρίβΐβ (νβτδ) : ν. Αοοοπιρίϊβη

Οοπιρ1βΙβΐ7 : ν. ΑΟοξβϋιβτ
ΟθΤηρ1βΙβηβ38, τ<λ«ιοτηϊ / Ρ, το τίλιον οτ
τίλ«ιον Ρ
ϋοπίρίθϋοη, τίλίίωσίϊ/ Ρ
Οοπιρίβχΐοη, χρήμα η, χρώ» τη, V, χροιά/
V. 0£ £θθ<1 οοηιρίοχίοη, <βχροο«.

(ΜβΙαρη.), σχήμα η
Οοπίρΐίβ,ηοβ, π«ιθαρχ£α /'
Οοιηρϋοη* ϊοιι (ϊη ρΙο* οί ρ1&7)ι τλοκή /
αηά δίσι» / (ΑτϊβΙ.)
ΟθΠΐρ1ίθϊί7, το συνίΐδί'ναι

ΟοιηρΙίπιβηΙ (βηίβΐ.), θώπαιμα η
Οοηιρίϊιηβηύ (νβτύ), χαρίίντίζομαι Ρ :
ν. αίβο Ργ&Ϊ8θ

Οοίηρίν, πίίθοραι, ίπίίκω, ϋπηριτίω, υπακούω
Ρ. Οηβ ηιαβί οοπιρί^, π€ΐοτίον
ΟοπίρΟΓΐ οηβδβΐί, προσφέρομαι Ρ
Οθηΐρθ3β (ρη* ίθ§βίηβΓ), ποιίω, οτηητίβημι,
στινίοτημι. Ββ οοηιρο8β<1 (ίηβΐ. Ιίΐβταιη/
ίΰοτ/ο), ο-νγκ<ιμαι Ρ. ΟοΠίροδθ («ΤΪΙβ),
ττοΐί'ω Ρ, συγγράφω Ρ ; (ρ&οίί^), άναπαίω
Ρ; (ίηβ οοιιηίβηβ,ηοβ), πλάσσω Ρ.
Οοπιροδβά (αφ'.), ίΐκολο! : ν. αΙ»ο
Οαίιη

Οοηιροβϊϋοη, σίνίισίί/; (1ΪΙθΓ»Γ7) ποίησι»/,Ρ
ΟοπηροδϋΓθ : ν. Οβ1ηιηβ88

Οοπιρουηά : ν. Μϊχ, ^ϊη *ο§θ<;Ηθγ
Οοιηρουηάβά, μικτο« Ρ, ο-ύνθίτοϊ Ρ
Οοηιρουηάϊη^ (βιώβΐ.), σύγκριση/ Ρ
Οοπιροιιηά ίηίβι-οβί, τίκοι ίπίτοκοι Ρ,
τάκοι τάκων Ρ
ΟοπιρΓβηθηεΙ : ν. (1) ΐΓη(1βΓ8υ»η(ί, (2) Οοιη-

ρΓίβθ
ΟθΠΐρΓθη8η8Ϊν6ΐ7, συλλήβδην Ρ
Οθ11ΐρΓβ88, σνστίλλω, συμιτιίζω Ρ, συ-
στρίφω Ρ
0θΙΙΐρΓΪ8β, συλλαμβάνω, π<ριλαμβάνωΡ, προσ-
πιριλαμβάνω Ρ, π€ρι^χω Ρ, συγκομίζω V
0θΠΐρΓΟΠΐΪ8θ (νβτϋ), συγχωρίω Ρ
ΟθΠΐρΓΟΠ1Ϊ8θ («1*δ«<.), συγχώρησίϊ /, Ρ:
ν. αίβο Α§Γβθπΐ6ηί
ΟοπορνίΜοη, ανάγκη/ βία/
Οοπιρϋΐ8θΓ7, αναγκαίος, βίαιο»

Οοαιριιποίϊοιι : ν. ΚβρβηΙαηοβ
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Οοπίρΐΐίίΐίίοη, λογιο-μ.05 VI
Οοηιρίιΐρ, λογίζομαι, άριθμί'ω. μίτρί'ω, συμ-
μιτρίομαι
ΟοηίΓαάθ, ίταϊρο$ τη, παραστάτη* τη,

όπάων «ι, V, λοχίτηϊ ιη, V, παρασπιστήϊ
τη, Ρ, συμπαραστάτη* ί», Τ

7
,

συστρατιώτη*
τη, Ρ ϋοηιπκΐβ οη βοαι-ά βηϊρ, συν-
ναντης τη. Βο 8, ς'οηιπκίρ, παρατάσσομαι
Ι', συναγωνίζομαι Ρ, παραστατέω V

,

συμτταραστατέω V
0θΠ08,νβ, κοϊλοϊ, κατηρίφή* V

Οοηοββ,Ι : ν. Η ϊείβ. Εβ οοηοβαΐβά, λανθάνω
Οοηοβάβ : ν. Οπιηί, Υϊβΐά
Οοηοβίί : ν. ν8,ηίί7
Οοηοβϊυβά : ν. ν&ΐη
Οοηοβίνβ,οΐβ, νοητό» Ρ
Οοηοβϊνβ (ϊη ίηβ νοπΛ), κυίβ; (ϊη ίηβ
ηιϊικί), νοίη. Οηβ ιηιιβί οοηοβϊνβ,

νοητίον
ΟοποβπίΓΒ,Ιθ, σνναγ£ίρω Ρ, συναθροίζω Ρ
ΟοηοβηΐΓ&ίϊοη, αθροισι»,/-
Οοηοβρυίοη, φρόνημα η, νόησ«^ Ρ, νόημα
η, Ρ
ΟοηοβΓη (ίΐίδβί.), πράγμα η : ι», αίβο
Αδ&ϊτ
ΟοηοβΓη (νετο), προσήκω : ν. αίβο Ββοοηιβ,

0«§ηΐ
ΟοηοβΓη (ίΐώβΐ.) : ν. ΒοπΌντ-
ΟοηοβΓηεά, Ι» (οβ 80ΐτν), αχθομαι,
λυττίομαι

Οοηοβπιίη§ (ρτβρ.) : ν. ΑΙιοϊΐί
ΟοηοβΓΠβ («Ιΐδβί.), πράγματα Π, ρΐ. Μν
οοηοβΓηβ, τα ίμοί προσήκοντα Ρ

ΟοηοθΗ (βΐίδβί.) : ν. Α<*τββηιβη1;. ΟοηοβΓί

(οί ηιυβϊο), συναυλία /
, Ρ. ΟοηοβΓΐ;

(υβτο), κοινολογ^ομαι Ρ. Αοί ϊη οοηοβΓί,
κοινή ίργάζομαι Ρ, οτ Η8β αθρόοι Ρ
Οοηο688Ϊοη, το σνγχωρίΐν Ρ
ΟοιιοίΗαίβ, προσττοΐί'ομαι, προσάγομαι, θίρα-
ττίΰω Ρ, ψυχαγωγώ Ρ, ίλάσκομαι V.
Εαβν ΐο οοικϊΗ,-ιΙ,ι•, ιυπαράκλητο* Ρ
Οοηοϋΐαϋοη, προσαγωγή,/) Ρ, μ«ίλιγμα η, V

Οοηοίββ, ο-νντομοϊ. Ββ οοηοϊββ, σνντίμών
φράζω V
,

σννιλων λέγω Ρ. Το 1)6 οοηοίδβ
(ρατβηύιβίίοαΐ), ώ$ συνίλόντι €ίπ*ΐν Ρ

0θη0Ϊ8β1γ, συντόμωϊ, <ν βραχ<ΐ V
,

<ν

κιφαλαίω Ρ
ΟθηθΪ8βηβ38, βραχυλογία /* Ρ
Οθηθ1&νβ, συνέδριον η, Ρ
Οοηοΐΐΐόΐβ (ίηΐβΓ), τικμαίρομαι, συλλογίζομαι
Ρ. Οηβ ιηιικί οοηοΐαάβ, συλλογιστέον Ρ
Οοηοΐαάβ (βηά) : ν. Γίηϊβη. Οοηοΐαάβ

(λ υΓββ,Ιν, βίο.), ποιέομαι Ρ
Οοηοΐοβίοη, τέλο« η : ν. αίβο Εηά. Οοη-
οΐιΐδίοη (ϊη 1θ§ϊο), συλλογισμό» τη, Ρ,
συμπέρασμα η, Ρ
Οοηοοοί : ν. Οοηΐΐ'ίνβ
ΟοΠΟΟΓά, ομόνοια /| Ρ, συμφωνία /'

, Ρ
ΟοηοουΓββ, συνοδοί /, σνλλογοϊ τη, σΰ-
στασίί _/

"

ΟοηουΙ)ίηβ, ιταλλακή,/Ι Ρ, ίταίρα^ Ρ
ΟοΠΟΙΙΓ (θ£ ΟΪΓΟΙΙΠΙβυβ,ηοββ), συμβαίνω,

συντρέχω, συμιτίιττω Ρ. ΟοηουΓ (β,^Γββ),
συγχωρέω, όμολογίω, συμφωνάω Ρ, όμορ-
ροθέω V

ΟοηονίΓΓβηοβ, ομόνοια /, Ρ
ΟοηοιίΓΓβηΐ, σΰν8ρομο« Ρ
ΟοηουΐΎβηίΙν : ν. ΤοββίΙιβΓ
Οοηοηββϊοη, σ<νσμό« τη, Ρ
ΟοηάβΙΒη, κρίνω, κατακρίνω, καταγιγνώσκω,

καταδικάζω Ρ, καταψηφίζομαι Ρ. ί'οη-
άβΐηη ίο ϋβαίΐι, θάνατον καταγιγνώσκω
τινόϊ Ρ. Οοηάβιηη οβίοΓθη&ηά, ιτρο-
καταγιγνώσκω Ρ. Βθ οοηάβΐηηβθ,
άλίσκομαι, '(/" η$β όφλισκάνω
Οοηάβηΐηθ,υίοη, κατάγνωσι» /; Ρ, κατα-
χιιροτονία / Ρ
Οοηάβηββ, ιτυκνόω Ρ

ΟοηάββΟβηοΙ, συγκαθίημι ίμαυτόν Ρ. ΟθΠ-
άβκοβηάίης, ραβδίο*
Οοηο!ϊπιβη<; : ν. δατιοβ

Οοηάϊίϊοη (οί α&ΪΓβ, βίο.), κατάστασνί /
,

οτ ηββ Ιχω οτ διάκημαι ινϊΐΚ αάνβτοβ ; οτ
οίοί ω• όποιο!. ΡιιΙ ϊηυο » οοηάϊΐϊοη,
διατίθημι
ΟοηάίΙϊοη (οί πίπα ογ Ιοοάν), ιτάθο» η, Ρ,
πάθημα η, Ρ

,

ϊξΐϊ/ Ρ. Οοοά οοηάϊΐΐοη,
€ύ<£ία/, Ρ. ΈβΔ οοικΗΐάοη, κακίξία^ΐ Ρ•
Ββ ΐη ρηήιβ οοηίΐίΐίοη, άκμάζ». Ιη
•ννΐιαί βοηάϊίΐοη, πωβ, 8πω«, οϊω$
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ΟοηάΉίοηβ (οί Εΐη Β,βΓββηίρηί), λίγοι τη,

ρΐ. Οη ίηββθ οοηάίίίοηβ, <ιΛ τοϊσδ» Ρ.
Οη Βρβοΐ£β<1 οοηάίίίοηβ, ίιτί ρητοί; Ρ.
Οη ί»ΪΓ οοηάίίίοηβ, 4ιγ' Ισοι» Ρ. Οη
οοηάίίίοη ίηαί, ώστ«, <φ" φ οτ ίφ'
ψ« Ρ
ΟοηαΌΙθ, ο-νμττίνθί'ω, συναλγίω, σ-υμιτάσχω Ρ
ΟοηάΌίίίθΓΪ, ξβναγοί τη, ρΐ, Ρ
Οοηίΐιΐοβ, φίρω, συντάνω, συμβάλλομαι, ΟΤ
νκ ιτροϊ ζνχΐΗ ρβη.
Οοικίαοϊνβ, χρήσιμο;
Οοηάιιοί (οοηάιιοίΐη^), κομιδή /, Ρ, πομπή
/, V ; (οβηβνίοϊΐΓ), τρόποι τη, ρΐ
ΟοηάυοΙ, άγω, ήγί'ομαι, ιτίμιτω, τταραιτίμιτω,
τορίΰω, κομίζω, στίλλω V, όδόω Κ. ,Ιοίιι
ίη οοηάιιοίϊη^, ο-υμπίμιτω Ρ. Οοηάιιοί
ίηίΟ, «Ισάγω, ίίσηγίομαι. ΟοΠίΙΐΙΟί &0Γ083,

διάγω Ρ. Οοηάυοί ΓΟαηά, περιάγω Ρ.
Οοηάυοί 3,\ν•ίχν, άττάγω
ΟοηεΙυοί οηβββίί (υβηανβ), προσφέρομαι Ρ
Οθη<Ιΐ1θίϊη§ (αφ\), ττόμιτιμο; V, προπομπό;
V, πομπαΐο; V
ΟοηάιιοίοΓ, ήγ«μών τη, πομποί τη, /, V,
ήγητήί τη, V. ΟοηάϋϋΙΟΓ οί 30«ΐΐ3,
ψνχόπομπο; τη, V
Οοπάΐΐίί, οχ•το» τη, χαράδρα /, Ρ
Οοηίβοίίοηβι•, όψοποιο* τη, Ρ
ΟοηίβάβΓίΙΟ^, ο-υνωμοσία /, Ρ, συμμαχία
/, Ρ, το συμμαχικού Ρ. «Γοίη ΐη ίΐ
ΟΟπίβάβΙΛΟ^, συνόμνυμι, σνμμαχ«'ω Ρ
ΟοηίβάβΓ&ίβ (βίΐδβί.), επίκουρο; τη, ο-ϋμ-
μαχο; ιη, συνωμότη; τη
ΟοηίβΓ (ήοηΟΙΙΓ, βίο.), περιάπτω Ρ, περι-
τίθημι Ρ ; (ηοΐά ΟοηίβΓβηοθ), σνγγίγ-
νομαι, συμβάλλομαι, σύλλογον ποκ'ομαι Ρ,
ίΐϊ λόγου; (ρχομαι Ρ
ΟοηίβΓβηοβ, λόγοι τη, ρΐ, σύλλογο; τη
Οοηίβδβ, όμολογε'ω, συγγιγνώσκω, ονκ άιταρ-

νί'ομαι V, προσομολογί'ω Ρ. Οηβ ΙΗΙΙΙίί
ΟΟΙΐ£«88, όμολογητεΌν Ρ
0θΐΐίβ88βά\γ, ομολογουμένως Ρ
Οοηίββδΐοη, ομολογία/, Ρ
Οοηβάβ, Οοηβάβ ίη : ν. Τηιβί
Οοηβάβηοβ, πίστιβ /, το πιστόν, θάρσο; η,
βράσοϊ η, V

Οοηβάβηί, πκττοϊ, θρασΰ;, θαρσαλίο;,
πίσυνο; V, Αδείμαντο; V, Αδεή» Ρ. Ββ
ΟΟηβάβηί, θαρσεω, «ύθαρσίω, πεΊτοιθα
Οοηβάβηίΐν, εϋθαρσω;, Αδεώ; Ρ
Οοηηηβ, είργω, κλίίω ΟΤ κληω, καθείρ-

γνυμι V
Οοηβηβά, στενοί, ίγκατάκλ•ιο-το« V
ΟοηβηβηΊβηΐ (ίη ρπβοη), φυλακή /, Ρ
Οοηίΐηββ, 8ροί ιη, 8ρια η, ρΐ, μιβάρια η,
ρΙ,Ρ
Οοηηπιι, κυρόω, βίβαιόω
Οοηηπη&ίϊοη, πίττιι /, β«βα(α>σι« /, Ρ,
κϋρο$ η, V
ΟοηηβΟδΙθ, δημιύω Ρ, δημοοιόο Ρ. Οθη-
1Ϊ3οαύ6<], δημοσ-ιοϊ Ρ. Οοηδβο&Ιβά ρΓΟ-
ρβΓυ^, τα δημιάιτρατα Ρ
ΟοηΑβοαϋοη, δήμηκτι* /, Ρ
Οοηβ&§Γ»Ιίοη : ν. Έϊτβ
ΟοηΒίοί : ν. Ββ,υΐΐβ. Οοηβϊοΐ; οί πιίηά,
ο-υστασίί /
Οοηβίοί (1)6 ΟρρΟΒβά), Ανθίσταμαι, ίναν-

τιόομαι Ρ. Οοηβίουίη^, {ναντίοϊ
Οοηίοπη ίο, όμοιόομαι
ΟοηίοΓηιαΙ)^, οΙκ«ίω» Ρ
ΟοηίΟΓΠΒΛίίοη, μορφή /; μόρφωμα Π, V
ΟθηίθΓΠΐίη§ ίο (αά).), ο-υγγ«νή«, οίκίϊοϊ,

σνμμ«τροϊ
ΟοηίοΓΠΐίΙγ, όμοιότηϊ /, Ρ, το οίκίϊον Ρ,
το σΰμμίτρον Ρ
Οοηίοιίηά, Οοηίαββ, ο-υγχί», ταράσσω,
σννταράσσ», φΰρ», κυκάω. Οοηΐιιβοίΐ

(αά).), ο-ϋμφυρτοϊ V, παντόφνρτοϊ V,
άκοσμο; V, άτακτοι Ρ, ταραχώδη; Ρ
Οθηίΐ18βάΐ7, φίρδην V, άτάκτω; Ρ, άναμίξ Ρ
Οοιιίυβίοη, θόρυβο; πι, ταραχή /'

,

άκοσμία

/, V, ο-ύγχυσίί /, V, αταξία /, Ρ
Οοηΐυίαίϊοη, ΐλ<γχο; τη
Οοηίιιίβ, <λ<γχ», 4ξΑ<γχβι. Οηβ ηιυβί
οοηίιιίβ, 4λ<γκτ<ον Ρ. Νοί ίο 1>β οοη-
ίηίβά, άν«|ί'λ€γκτο; Ρ. Είΐκίΐ^ οοηίηίβθ,
«ύίλίγκτο; Ρ
Οθη§β3,1, ιτήγννμι. Οοη^βαίθά, ττηκτό; V

Οθη£βηϊα1, όμοιότροιτο; Ρ
ΟοηβΓΗ,ΙυΙβ,ίβ, μακαρίζω Ρ, σνγχαίρω Ρ
Οοη^ΓαίαΙαίϊοη, μακαρισμό$ τη, Ρ
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Οθη£Γ6£8,ί«, ο-ίν€ΐμι, ο-ννίρχομαι, σ-ννίο-ταμαι,

συνήκω Ρ
Οοη£Γθ£αΙίοη : ν. Αβδβπιοΐγ
Οοη§τβ88, ιτανήγνρις./, ο-ννοδος^/"
Οθη]βθίΐ1Γ6 (βϊώίί.), δόξα /. υπόνοια /, Ρ,
<πτοψ£α_/Ι Ρ> ο-τόχος »», Κ
Οθη]6θΙΐ1ΓΟ (ι,•ο•δ), τίκμαίρομαι, «ίκάζω,

ΐττίΐκάζω Γ, τοπάζω γ
7
"

Οο^βΟίΐΙΓβΓ, ίΐκαο-τής τη, Ρ
Οοηϊοίηίΐ^, όμον, άμα
Οοη]υρ;ιι1, γαμήλιο5; ν. αίβο Βπάαΐ
Οοιΐ)υΓβ: ν. ΕηίΓββ,ί

Οοη)υΓβΓ, μάγος τη
Οοηηβοί : ν. .Τοϊη. Οοηηεοί οηβββίί (\>γ
Πααΐτϊα£θ), γάμον οτινάπτ» V

,

λέκτρα
σ-υνάτττω ΙΓ

Οοηηβχϊοη (\)γ τα&τήΒ,ξβ), κήδος η., κήδ<υμα
η, V

. ϊοπη α οοηηβχϊοη, κηδΥνω.
(ΡβΓδΟη ΟΟηηβϋΙβά), κηδίστής 771, γαμ
βροί τη, ("

,

κηδ<μών »1, Γ
,

κήδίυμα

Οοηηϊνθ Λί, τηριοράα), σ-νγχωρίω Ρ
ϋθΐΐ(]11(Τ, νικά», κρατίω, ίπικρατάο, αίρω,
χίΐρο'ομαι, κατεργάζομαι, ύττερβάλλομαι,

καταστρέφομαι Ρ, δαμάω V
,

δαμάζω Ι .

Αϊά ϊη Οθηφ1ΘΓΪη£, οτιγκαθαιρίω Ρ.
Οοησ^ΙΙβΓ ϊη & βββ.-ϋξηί, καταναυμαχί'ω
Ρ. Οηβ πιυβί οοηο^αθΓ, νικητίον. Ββ
ΟΟηφΙβΓβθ, ττλήο-ο-ομαι, ήσσάομαι, ίλαο—

ο-όομαι Ρ, Ελαο-ο-ον Ιχ» Ρ. Ββ ΟΟΠ^ηβΓβά
πι ( 11ΓΙΙ, άνθαλίσκομαι V

ΟΌΐΗιΙΙιτπιρ («<//'.) ίιττ.'ρτίρο; Γ
,

νικηφόρθ5
Κ. Α11-Οθηςα6ΓΪη£, ιταγκρατής V

ΟοηηιΐθΓΟΓ, & νικών, τριακτήρ τ», Γ. Οί
α οοηςιιβΓΟΓ, νικητήριοι. Οοηα,αβίΌΓ'β
ρΠΖβ, ΤΟ νικητήριον. Εββ^ ίο ΟΟΠΟ,ΙΙΘΓ,
ίίχίίρωτοϊ V

,

ίΰκαθα£ρ€Τ05 Ρ. Η;ικΙ 6θ
οοηα,υβΓ, δνο-χήρωτοϊ Υ

Οοηψίββί, νίκη /, το νικάν, κράτος η, V
,

<ΤΓΙκράτηο•15 /, Ρ
Οοηβοϊβηοβ, Οοηββϊοηβηβββ, το ο-ννιι&νναι,
ο-νννοια /, V. "ννϊΐη οοηδοίοιιβηβκκ οί
ΐτνη&ί άββά βΗθ ηαβ άοηβ, ο-υννοία θ
'

άμα οίον δίδρακ«ν ϊργον (Ειη\)
Οοηββϊβηίϊοιιβ : ν. Ραϊίηίαΐ, ^ αβί

ΟοηβΟΪΟΙΙδ, 1>β, ο-όνοιδα, σ-ννοιδα (μαυτω,

ίπίο-ταμαι, σνγγιγνώσκω Ρ, σ-νγγιγνώο-κι»
{μαντώ Ρ. Ι απι ο ιίικοίοπκ ίηβ,ί Ι Ι^ηον
ηθίηΐη§, ο-όνοιδα ίμαντώ οίιδίν ίιτιο-ταμίν»
(ΡΙαΙο)
ΟοηΒβοταίβ, καθκρόω, ΐ«ρ<ί» Ρ, άγ£ζ» V

,

ίξαγίζω V
.

Οοηδβοταίβά ^ΓΟΙίηά, τ*"

μΕν05 Π
ΟοηδβΟΛίίϊνβ, ίχο'μηΌϊ Ρ
ΟοηββΟΙίΙίνβΙχ, ίξής, ίφίξή!
Οοηββηί («ίΐόίί.), οτιγχώρηο-ΐί,/Ι Ρ; οτ Μί*
ίκών οτ άκων (^ϋη οτ ΑΫίίηοιιί οοη-
δβηί)
Οοηββηί (ΐ'βτδ), 4την«ίω, ο-νμβονλομαι,

στίργω, άγαττάω Ρ, σ-υγχωρ€ω Ρ, νϊΰω [■
',

αΐν^ω V
,

ο-υναινίω V
,

4τΓ€^σθην

ΟοηΒβο,νχβηοβ, Οοηββ^ιιβηοεβ, το άττοβάν Ρ,
τα άττοβαίνοντα Ρ. Ιη οοηββα,ιιβηοβ οί,
διά ινίΐΗ αοο. Οοηβεο,ηβηοββ (οί α
8ί»<«πιβηΙ ογ ;ιι•ε;ιπηβη( ),^Ίι&6ίο11ον8,
τα ίττόμινα Ρ, τα ίχόμίνα Ρ
Οοηκβο^ηβηοβ (ϊηιροΓίειηοβ), 4γκο»»η,^οτΓή_/"

Οοηββα,αβηοθ, οί, ιτροίργον Ρ. ΟοηβίάβΓ
οί ηΐΟΓΘ ΟΟΠδβΟ^υβηΟβ, ΐΓροίργια(τ€ρον
ττοιίΌμαι Ρ. ΟοηβϊάβΓ οί ηο οοηββ-
Ο,ΙΙβηΟβ, ΤΓ€ρΧ θΐδ£νθϊ ΤΓΟιίομαι Ρ, ΙΓΟρ*
ονδίν τίβίμαι (οτ άγ») V
.

ΟοηβϊάβΓ

βνβΓγίηϊη§ οί 1β88 οοηββφίθηοβ, ττάντα

βστ«ρα «Ιναι νομίζω Ρ. II» 18 θ£ ηθ
οοηββο,υβηοβ, ονδίν διαφί'ριι Ρ
Οοηδθ^ΙΙβηΙ;, άκόλονθος, ίχάμίνο; Ρ
Οοηβθοίϋεηί.]^ : ν. ΤΗβΓβίοΓβ

ΟοηβϊάβΓ, νοίω, Ιννοίω, φρονίω, φροντίζω,
ο-κοτΓί'ω, δίΛο-κοττίω, λογίζομαι, ίκλογίζομαι,

άθρίω, (νβνμί'ομαι, θίωρίω Ρ, φράζομαι V.
ΟοηβκΙθΓ οβίοΓβΗαηα!, ττροσκοτπί», ιτρο-
νοίω. Οηβ ιηυβί. ΟΟηβίάβΓ, ο-κ«τττίον Ρ,
(νβνμητίον Ρ. ΟοηβϊάβΓ (β

,

ί,Ηϊη<; ίο
06...), νομίζω, ήγί'ομαι, κρίνω
ΟοπβϊάβΓαοΙβ, ττολνί, αξιόλογος Ρ, άξιο
Χρ<ω5 Ρ
ΟοηβϊάβΓΛΟ^, ττολν, αξιόλογης Ρ
0οη8Ϊ(1θΓίΐίϊθη, λόγος τη, λογισμός τη,

ο-κίψις /, θιωρία /, Ρ. Ραί 0«ΐί θ£
οοηδίάβΓαίΐοη, χαίριιν λίγω
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0θη8Ϊ8<; θ£, σ-ΰγκίΐμαι Ρ, ο-υνίοταμαι Ρ
Οοηχίβίβηί, ό αύτόϊ, βέβαιο$, μόνιμος V
Οοηδοΐθ : ν. ΟοπιίοΓΐ
0θη3θ1ί<1&ίβ, στιντίθημι, ο-νγκαθίοτημι
Οοηβοη&ηΙ (αά).), ο-ύμφωνοϊ, σ-ύνανλοϊ V
(Ι'οηβοηιιηΙδ, τά Αφωνα Ρ
ΟοηβοΓΐ : ν. Ηιΐ3ΐ>αηά, "^"ϊίβ

ΟοΠδΟΓύ νίΛ, όμιλέω, ιτροο-ομιλίω, σνγ-
γίγνομαι
0θη8ρίθ11Ο118, π«ρίβλ(πτο$, έλλόγιμοϊ Ρ,
ίιτιφανήϊ Ρ, έμπρίπής V, ί-ιτόψιοϊ V.
Οοπκρϊοιιοιίδ ϊγοιιι αΐ;ιΐ', τηλέφαντοϊ V,

τηλωττ05 V. Βθ ΟΟηβρϊΟΰΟΙΙβ, διαφαί
νομαι, ιτρίττω V, ίμπρί'ττ-ω V, λάμιτω V
Οοΰβρΐοηουδί^, διαπρίπώ; Ρ
0οη8ρΪΓ»Ο7, σννιομοσ-ία/, Ρ, οτάο-ΐϊ./", Ρ
ΟοηβρΪΓ&ίΟΓ, Ο-ννωμότηί 171. ΟοΠβρΪΓΗ,ΙΟΓΒ,
οΐ ανννττωτη Ρ. Έοάγ οί οοηβρίΓαΙΟΓδ,
το <τυνίο-τηκ05 Ρ
ΟοηβρΪΓΘ, σννόμνυμι, «τυνίοταμαι, ο-υοτρί-
φομαι Ρ
ϋΟΏΖίαΜβ, ραβδούχο; τη, Ρ
ϋοηΆί&ΏΟγ, το βέβαιον Ρ
0οιΐ8ΐαηί : ν. ϋοηΐίιιπ.'ΐΐ
Οοηβΐαηΐ (£τηι), βέβαιοι, άκίνητοί, μόνι
μο, ν
0οη8ΐ»ηίΐ7, ττολλάκΐί. Βθ άοϊη§ οοη-
5ΐ&ηΐ1}', διατελέω ΐνίίή ρατίίβ. Ρ, θαμί£«
>ι•Ίΐη ρατίτο. Υ
Οοηδΐθΐΐαϋοη, ο-ήμα η, V
ϋοηίΙοΓίι.αΐίοη, καταπληξι$ /, Ρ: ν. αίβο
Γ<?»Γ ; ΟΤ 118β εκπλήσσομαι
0θΠ8ΐίΙΐΐΐ6, Ιο-τημι, καθίστημι
Οοηβϋίυϋοη (οί α βΐαΐβ), πολιτεία /, Ρ,
καταο-ταο-υ /, Ρ, σχήμα η, Ρ. Η&νθ Λ
οοιίΗΐϊΙιιΐίοη, ιτολιτ<να> αηά πολιτινομαι
Ρ. Ηανβ λπ ο1ί{»ίΐΓοΗίθ3,1 οοηβίϊίιιΐίοη,
ΐΓολιτίύω κατ* όλιγαρχίαν Ρ
0οη»1ί1ιιϋοη (οί ηι;ιη), ίξι$ /, Ρ, κατα-
ο-ταο-ν»_/", Ρ. Οοοά οοηβίϊίυίϊοη, «νίξία
/, Ρ. Έαά οοηβΐϊΐπίίοη, καχεξία/*, Ρ.
Οοηβίίίυΐϊοη&Ι, πολιτικός Ρ
ΟοηβΙίΙαΐίοη&ΙΙ^, πολιτικώς Ρ
ΟοηβίΓίΐϊη : ν. Εογοθ
ΟοιίϋίΓαοί : ν. Βαϊΐά, Μαΐεβ

ΟοηβΙπίΒ, «ρμηνίύω
Οοι»»αΙ, ττρόξ<νο5 Ρ. 0θΠ3ιΐ1 (ϊπ Κοπκαι
86ΐΐ8θ), στρατηγοί ιη, Ρ, ΰπατοί ιη, Ρ
Οοηβυΐβΐιϊρ (Κοπίίΐη), {ητατ<(α /, Ρ
ΟθΠ81ΐ1ί, ίττίίρομαι, άνακοινόω, ίπίρωτάω Ρ,
βουλεύομαι Ρ, ο-νμβονλ<ύομαι Ρ
Οοηκνιΐΐ• (ίΐη ογλοΙθ), χράομαι

Οοηβιιΐίϊηβ (βηοβ(.), ίπερώτησυ /, Ρ
Οοηβιιηιβ : ν. ΐ>ν&ίτογ, ϋβνοιίΓ
Οοηβιιηΐθό', Οθ, φθίνω V, καταφθίνω V
0οη8ΐΐπιβά (αά)-) ίδ«οτ05 V, 8ιαβορο« V

Οοηβαηιϊη^ {αά}.) (β& οη,γθ) οη(|ίθνμο« V ;
(α.8 (ϋββαδβ) διαβόρο! V
Οοηδίιπιιηβ,ΐβ, ιταντΛήϊ, τέλ»5 οτ τ«5λ«ιοϊ,
6 ττάνι» Ρ, 08 Α ιτανυ Π«ρικλήϊ (Χβη.)
Οοη3\χτατα8.ϋοα (Ιΐΐθ ρΓΟΟβββ), τΛιίωο-υ /,
Ρ ; (βηά) τΑοβ η
Οοηβυιηρίΐοη (οοηβυπιϊη^ οί), Λνάλωσ-ΐϊ

/> Ρ
Οοηβιιιηρϋοη (άΪ8β&8β), φθίο-ις /, Ρ
Οοηί&οί αφή /, Ρ. Οοωθ ίη (■οιι[;ιοΙ
ν7Ϊί1ι, ο-νγγίγνομαι, άπτομαι

Οοηία^ϊΟΠ : ΙΙίβ άναπίμπλημι (Ιηίθοί) ΟΤ
άνάττλίω! (Ιηίβοίβά)
ΟοηΙ&ίη, Ιχω, κατίχ», οτίγω, χωρέω. ΤΗθ

οίί^ οοιιΐιΐ ηοΐ οοηίβ,ΐη ίΐιβηι, οΐκ

ίχώρηο-Εν αύτοϋϊ ή πόΑιϊ (7%ωο.)
Οοιιΐίΐιιιϊιι&ΐβ : ν. Ροΐΐιιΐι;

ΟοηΙβιηη : ν. Βββρίββ
ϋοηΐβηιρΙαίΘ, φροντίζω, φρονίω, ο-κοπέα,
θίωρ€ω Ρ, 6<άομαι Ρ
Οοηίβηιρίϋΐΐοη, σκί$\.%/, θίωρία /, Ρ. ϋίθ
οί οοηίοιηρίαίίοη, 6 βίωρητικος βίοϊ
{ΑΉ,ίΙ.)
ΟθηίθΠΐρθΓΛΓ7, ηλι{, όμ-ηλιξ V, στίμμ€τρ05 V.

Βοάγ οί 0θηίβΠΐρθΓ*ΓΪ68, ηλικία /, Ρ.
ΟαΓ ΟΟΠίβ1ΠρθΓβΠβ8, οί καθ' ήμάί Ρ
ΟοηίθΠίρί, «βρίί /, ολιγωρία /, Ρ, νττίροψία
/, Ρ, καταφρόνηο-ΐϊ /'

, Ρ. Εββΐ οοηΐβιηρΐ,
καταφρονί'ω
Οοηΐβτηρίίοΐβ, μιμπτ6«, ατιμοϊ, φανλοΐ,

«ντ€λήϊ
Οοηίβιηρίιιουβ, ολίγωρο* Ρ
Οοηίβπιρίνιοιιβίγ, ολιγώρ«« Ρ
Οοηί«ηά : ν. Έ'ϊζήί, 8ίΓΪνβ

6
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Οοηίθηίβο!, αυτάρκης Ρ, «Βκολοϊ Ρ. Ββ
ΟΟηύβηύεά, ο-τίργω, αΐνί» V, έξαρκίω V,

αγαπάω Ρ, αγαπητός {χα Ρ, ραδίω; φί'ρω
Ρ, οτ νΑβ άρκίϊ (ίτηρβτβ.). Οηβ ιηιιβί
1)θ ΟΟηίβηί, άγαπητόν ίστι Ρ. Βθ ΟΟη-
ίβηί (ίο άο), ίθ&ω ΟΤ 9ίλω
Οοηίβηίίοη : ν. 81γϊ£θ
Οοηίθηίϊοιίβ, φιλόνικος, φιλαπ«χθήμων Ρ.
Βθ οοηίβηίίουδ, φιλονικίω Ρ
Οοηίθηΐΐουβίν, φιλον£κω$ Ρ
ΟοηΐεηϋοιιβηβΒδ, φιλονικία /, Ρ, το φιλό-
νικον Ρ
ΟοηΙβΓπιϊηοπβ : ν. ΟοηίϊβΐιοιίΒ
Οοηίββί (βκδίί.) ά«θλος αηά άθλοϊ ϊη, α«θλον
αηά άβλον η, άγων τη, μάχη ./

'» άμιλλα

/, αγώνισμα η, Ρ, αγωνία /, V. ΡΙαΟΘ
οι οοηίββί, άγων ηι
Οοηίβδί (ϋβτδ), άθλί'ω, άμιλλάομαι, αγωνί
ζομαι. Οηβ πιιιβί οοηίβδί, άγωνιοτίον Ρ.
0£ 3, ΟΟηίθδί, άγώνιος V. ΡΓββϊάθ ονβΓ
ΟΟηίβδίδ, άγωνοθετί'ω Ρ
ΟθηίΪ£ΙΙ011β, πρόσχωρος, πάροικος, όμορος
Ρ, πληο-κίχωρο5 Ρ
Οοηίΐηβηοθ, σωφροσύνη /, Ρ, έγκράταα

/, Ρ
Οοηίϊηβηί (αίξ;.), ο-ώφρων Ρ, ίγκρατής Ρ
Οοηίϊηβηί (βΐίόβί.), ήπιιρος /. ϋνβΠβΓ
οη οοηίϊηβηί, ήπίιρώτης ηι, Ρ
Οοηίϊη^βηον, ο-υμφορά /, το τυχόν Ρ, το
στιμβίβηκός Ρ
Οοηίϊηυβί, σννίχής
Οοηίϊηυβίΐν, σννίχίς, οτινιχώς, δια τΛους

Γ

Οοηίϊηυωιοβ, το σ-υνιχ& Ρ
Οοηίϊηηβ, μίνω, διατίλίω Ρ, διαγίγνομαι Ρ,
διάγω Ρ, οτ ««β ϊη» Ηβ οοηίϊηιιβά (ίη
άίαΐοφηβ), Ιφη Ρ
ΟοηίΐΈοί (ιηίΐΐίβ η&ττσν), οτιο-τίλλω Ρ
ΟοηίΠΙΟί (ηΤίΐΓΠϋ^β, βίο.), συνάγω, ο-ννά-
πτω Κ; (ίο άθ ίΐ ίηϊη§), Ιργολαβνω Ρ,
μιο-θόομαι Ρ
ΟοηίΠΙΟί (βωόίί.), συμβόΑαιον η, Ρ, συγ
γραφή./", Ρ. ϋΓ»ν ηρ α οοηίΓαοί, συγ-
γράφομαι Ρ
ΟοηίΓΗοΐΟΓ, ίργολάβος Ι», Ρ

Οοηίπκΐϊοί (λ ρβΓδοη), άντ€Ϊπον, ίναντιάο-

μαι ; (α ίιιοί ΟΓ Βίαίβηιβηί), άρνίομαι
Οοηίπκΐϊοίϊοη, Ιναντίωσις^", Ρ

Οοηίηιάιϊοίοι•γ : ν. ΟοηίΓΒ,Γν

ΟοηίΓίΙΠ'^ϊββ, ίναντίως Ρ, ϊμπαλιν, τοΰμ-
παλιν V

Οοηίπ.Γγ, άντίοί V
,

ίναντίοί. ΟοηίΓβΓΥ

(ο£ νϊηάδ), δνο-πνοοϊ V. ΟοηίπίΓΥ
ϊη κοπικί, άντίμολπος V. Οη ίηε
ΟΟηίΓ&ΓΥ, τουναντίον δί Ρ, πάν δ

ί

τουναντίον Ρ

ΟοηίΓ&ΓΥ, 06, ίναντιόομαι, ίναντίως ίχω Ρ;
(οί νίηάβ) άντιοστατίω V. ΑδδβΓί ίηβ
ΟΟηίΓΕΓΥ, άντισχυρίζομαι Ρ
0οηίΓ8.Γ7 ίο (ρτβρ.), κατά ιοίΐΗ <}βη.,

παρά ινιΐ/ι αοο.
ΟοηίΓαδί (νβτο), άντιτίβημι
ΟοηίΓΪΟΪΐίβ, ο-νμβάλλομαι, <Ιο-φίρω Ρ, ο-νν-
τ(λ(ω Ρ, ο-νμφίρω V. Μβ,ΠΥ Ιηϊη^β
οοηίΐ'ϊΐιιιΐο ίο ίΗΪ8 ίβ&Γ, ο-υμβάλληο-ι
8ί πολλά τοΐδ£ δείματοϊ (Εν,ν.)

ΟοηίπουΙΐη§ (οφ'.), ο-υντΑήϊ Ρ
ΟοηίΓΪΟΙίίϊΟη, <(ο-φορά /, Ρ, ιρανοί «ι, Ρ.
Μαΐίβ α νο1ιιηί8.ι•ν οοηίποϋίίοη, ίπιδί-

δωμι Ρ, (ρανον φίρω Ρ
Οοηίηίϊοη : ν. Β,βρβηί»ηοθ
Οοηίήναηοθ, τίχνη /, μηχανή /, «βρημα η,
ο-όφιο-μα ?!, παλάμη^ V

,

μηχάνημα η, Υ
,

4πιτίχνη<Γΐϊ./; Ρ
Οοηίπνβ, πράο-ο-ω, ιίιρίσκω, ίξίνρίο-κω, μη-
χανάομαι, τίχνάομαι, ίκτ€χνάομαι Ρ, 4πι-
νοί'ω Ρ, ο-ΐθ-Κ£υάζΐΑ! Ρ, σ-κίνωρί'ομαι Ρ,
στινίοτημι Ρ, σοφίζομαι Γ

. Οοηίπνβ ϊη
ορρΟΒίίίοη, άντιμηχανάομαι. ΟοηίΓΪνβ
ο£Γ-ηβηά, αϋτοο-χ€διάζ» Ρ. ΟοπΙπυθ
ίοΓ οίΙιβΓΒ, ιτρο|€νίω V. Οοπίηνθ ντϊίη
οίΗβΓβ, ο-υο-κινωρ^ομαι Ρ. Οηο ηιιΐ8ί
ΟΟηίΓΪνθ, μηχανητίον Ρ
ΟοηίΓΪνβΓ, €ύρ6τής ϊη, Ρ, ίξηγητήϊ ϊη, Ρ,
μηχανορράφος ηι, V

,

ο-οφιστήϊ τη, V

ΟοηίΓοΙ (βηοβί.), κράτος 7^ αρχή /. 8β1£-
ΟΟΠίΓοΙ, ο-ωφροο-ύνη /, Ρ. ϋΐΐάβΓ 0ΟΠ-
ΙγοΙ ο£, νποχίίριος, χ<ίρ»ς V

ΟοηίΓοΙ (νβτο), κρατίω, {πικραίνω, κατί'χω,
δια χιιροϊ (χω Ρ
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ΟθηΪΓθνβΓ87, άμφισβήτησίϊ /, Ρ. Εη-
§α.§βά ϊη α οοηίΓονβΓβ^ τλγϊΪΙι βοαιβ οηβ,
δια δίκη* Ιών τινι (8ορΚ.). Ββ 8, 81ι1>)βθΙ
£θΓ ΟθηΐΓθνθΓ87, άμφισβητί'ομαι Ρ, αμφι
σβήτησαν ϊχα Ρ. Ββϊΐι§ α 81ΐΙ>)βθί
ΪΟΓ 0ΟΠίΓθνβΓ87 («Φ-), αμφισβητήσι
μο» Ρ
ΟοηίΓΟνβΓυ, αμφισβητία Ρ, αντιλέγω : «.

Οοηΐυηιαοίουβ : ν. ΟβδίΪΗΛίβ
ΟοηίυπίβΗοαΒ, υβριστή» τη, /, υβριστική
Ρ, άσ-Αγήϊ Ρ. Οοηίνιπιβίϊοαβ αοϋοη,
ίβρισμα η
0οηίαηιβ1ϊου8ΐ7, *βρκττικά» Ρ, ασελγώ» Ρ.
Δοί; οτ ίτΒΐΛ οοηίαιηβΐίυιΐδΐ^, υβρίζω
Οοηίαπιβΐ7, ΰβρι» /
Οοηηηάηιηι, αίνιγμα η
Οοην&ΐββοεηί, 1>θ, £αΐζω Ρ
Οοηνβηβ : «. Αδβθΐηβΐθ
ΟοηνβηϊβΠΟβ, το σνμφί'ρον
Οοηνβηϊβηί, σύμφοροι, ϊιτιτήδίΐοϊ Ρ. Ββ
οοηνβηϊβηΐ, σνμφίρα, αρμόζω
Οθηνβηϊβηίΐ7, ιτροίργον, έιητηδίίω» Ρ
ΟοηνβΠνϊοη, σννθήκη/ σΰμβασι»/
Οοηνβηϋοηαΐ, νόμιμο», κοινοί
ΟοηνβΓ^Θ, συντρέχω
ΟθητβΓ8£ΐηί νϊίΗ, έμπειρο», είδώ», Ιδρι» V
ΟοηνβΓΒ&ίϊοη, λόγθ5 αηά λόγοι Μ», ομιλία

./
", λέσχη / Ρ", διάλογο» τ», Ρ, το διαλί-

γεσθαι Ρ. Ιάΐθ οοηνβΓδ&ίΐοη, λεσχηνεία/,Ρ
ΟοηνβΓΒβ (εηοβί.), το εναντίον Ρ
ΟοηνβΓβθ (νβτο), διαλέγομαι, συγγίγνομαι,
συμμίγνυμι, ομιλία, ίντυγχάνω Ρ

,

εΐ» λόγου»

έρχομαι Ρ, λόγοι* συνάιττα Ρ

ΟοηνβΓί, ιτείθω, άναιτίίβω Ρ, μεταπείθω Ρ
Οοηνβχ (ορρ. ίο Οοηοβνβ), κυρτά» Ρ
Οθηνβ7, φέρω, φορέω, αγα, κομίζω, ιτορίΰω,
οχία V

,

πορθμεΰα (1>7 ν»ίθΓ) V. Οθηνθ7
ίΙΟΓΟΒΒ, διακομίζω Ρ. Οθηνβ7 ΛΥΙΛγ \>γ
βΙβαΙίΗ, κλίιττα, ίκκλί'τττω

Οοηνβ7»ηοβ (θθηνβ7ΪΠ£), φορά/, αγωγή/
Οθηνβ}'8,ηθθ Λ0ΓΟ38, διακομιδή/, Ρ
ΟοηνίοΙ (οοηνίοΐβά ρβίΒοη), & «αλωκώ»

Οοηνϊο* (νβτο), ίλεγχα, εξέλεγχα ; (λβ ρΓΟ-
8βουίθΓ), αίρεω Ρ, καταλαμβάνω Ρ; (ω
,ΪΗ<1§θ ΟΓ ,]ΪΙΓ7), καταγιγνώο-κα, καταψηφί
ζομαι Ρ, καταχειροτονίω Ρ. Ββ ΟΟΙ1-
νίοίβά, άλίο-κομαι, οφλισκάνα. Ββ οοη-
νίοΐβά οη α οαρϊΐ,β,ί οΙι&Γ^β, οφλισκάνα
δίκην θάνατον Ρ
Οοηνϊοίίοη (ίη α οοαΓί), δικαίωση/, Ρ,
καταψήφισι» / Ρ
Οοηνϊοί,ϊοη (οβΗ»ίη ββΐϊβί), ιτίστι» / το
ΤΓΚΓτάν

Οοηνϊηοβ, έλεγχα, εξελέγχω, ιτείθω, άναιτίίβω
Ρ, αίρία Ρ, ιτροσβιβάζω Ρ
Οοηνϊηοϊη^ (αφ\), αναγκαίο» Ρ, ιτιθανό» Ρ
ΟθΠνϊνΪ3.1ϋ7, ευωχία /, Ρ
Οοηνοΐίβ, συγκαλία, συνάγω. Οοηνοΐίβά
(αά).), σύγκλητο»
Οοηνο7 (βΐίόβί.) : ι>. ΕβοογΙ

Οθηνθ7 (νβτΒ), ιτίμπω, προπίμιτω, σ-υμιτρο-
ιτΐμίΓω Ρ
Οοηναΐ8Ϊοη, ο-ιταραγμο« τη, V. ¥τββ £γοπι
οοηνίΐΐβίοηβ, ασφάδαστο* V

ΟθΟ^ (βν.081.), μάγ<ιρο$ τη, οψοΊτοιάς τη, Ρ
Οοοίί (νβτο), ττΐσσω, οιτταα Ρ, όψοιτοιίομαι
Ρ. Οοοίεβά (αφ'.), ΐΓίίττιίϊ Γ. Αη7-
11ιίη£ οοοίίβά, ίψον »ι, Ρ
Οθθ1ΐ6Γ7, ΛΓί οί, ή οφσιτοιϊκή Ρ
Οοοΐ (αφ'.), ψνχρ*5*! ο-£8ρ«>« V

;

(τηβίαρη.),
ψ-υχράϊ, άτταθήϊ Ρ
Οθθ1 (υβΤΟ ΟΟΐ.), ψύχω Ρ
Οθθ1ϊη§ (αφ-.), ψυκτήριοΐ Γ

Οοο1πβ88, ψνχοί π, Γ
,

το ψνχράν Ρ
Οοορ ; «. Οοπίίηο
Οθ-θρβΓ8.ίβ, ο-υμιτράσσα, σνγκατιργάζομαι,
σννιργίω, σννδράα, συνεργάζομαι V

,

σιιγ-

κάμνα V

Οο-ορβΓΗ,ίίοη, αρηξίϊ/ V
,

σννίργία/ Ρ
Οο-ορβΓ&ΙΟΓ, σννιργο$ τη, συλλήπταρ τη,

σνναγωνιστήϊ τη, Ρ, σννιργάτηϊ «Ι, V

Οο-οπίϊη&ίθ (νβτο), ιταρατάσσω Ρ
Οορβ νϋΐι, ίξ Ισου «Ιμί Ρ : ν. ΟοηΙβηά
Οορΐη^-βΙοηβ, θριγκόϊ τη (<νηά τηβΙαρΗ.).
Βυϊΐά 1» ίΐιβ οορίη§-8(.οη6 θριγκό» V

(αηά τηβίαρη.)
Οορίοιιβ : ν. Ρίβηϋίαΐ

6—2
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Οορΐουβίγ, άλΐϊ, 48η» Τ, Βαψιλώϊ Ρ, ΟΤ ΊΜβ
ιτολύϊ

Οορϊοιΐ8ηθ88 : ν. Ρΐβιιίγ
ΟορρβΓ, χαλκόϊ τη : V. Βγ£188

ΟορρβΓΒΠΙΪΙΙΐ, χαλκίΰϊ τη, χαλκοτνποϊ τη, Ρ
ϋορρίοβ, βήσσα./) V, 8ρυρ.<$9 τη, V, λάχμη_£ V

Οορν (χιώβΐ.) (ο£ α «τϊίίη^), Αντίγραφον
η, Ρ, απογραφή /, Ρ; (%βΏβΓβλ\γ), άφο-
μοίωμα Π, Ρ
Οορ)" (ϋβτό) (& ■^τϋϊΏζ), <κμιμίομαι, <κ-

γράφω/', αναγράφω/*. Οορ7(§βηθΓ8.1ΐ7):
V. Ιπήί&ίθ
Οοφίθί (νβτύ), άκκίξομαι. Ρ, θρντττομαι Ρ
ϋοπΐ, σπάρτον η, σχοινίον ΤΙ, πλίκτή /,
V, <πτ€ΐρα/, V; (£ογ ηωΐ£Ϊη£) βράχο»
τη, V, άρτάνη./", V
ΟοΓίϋβ,Ι (βηΒβΙ.) : ν. Οοιη£θΓί
Οοπίίαΐ (αά)): ν. Ζθ&1θ\ΐ3
Οογκ:, φίλλό$ τη

ΟοΓΠίοΓΕίηΙ, λάρος τη

ΟθΓΙ1, σϊτοϊ τη, σιτία η, ρΐ, Ρ, ακτή /, V.
Ελγ οϊ οογπ, οτάχνϊ τη, V. 8ί»ηάϊη§
ΟΓΟρ θ£ ΟΟΓΠ, λήΐον ΤΙ. ΟαΓΓ^ΪΐΙ^ ΟΟΓΠ

(οί βΐιϊρβ), σιταγωγάϊ Ρ. Οοηνθ7 οπη§-
ϊη§ οογπ, σιτοπομπία,/, Ρ. Οοτη-άϋαΙβτ,
σιτοπώλη» τη, Ρ. Οοπι-ίίΐηιίηΐ', σιτάδίΐα/,?
ΟοΓΠΘΓ, άγκων τη, γωνία /, Ρ; (ΓβίΐΓβά
ρΐαοβ), μιιχ<>5 τη

ΟοΓΠΪΟβ, βριγκ09 τη, γ«ϊο-ον η. "^ίίη βΐΐθ
ΟΟΓΠΪΟΘ, «ίθριγκο5 V

ΟθΓρθΓβ£ΐ1, σωματικοί Ρ
0θΓρ8, λάχο« ΤΑ. ΕκρΗΐ 0!β ΟΟΓρβ, το
φιλέταιρον Ρ, το ίταιρικάν Ρ
ΟοΓρβθ, νικράς τη, νίκνϊ τ)ΐ, /, V, ντάμα η, V
ΟοΓρυΙβηΙ, παχύτατο» Ρ
ϋοΓραβοΙβ, πολλοστον μοριον η, Ρ
ΟοΓΓβοί. (Γθθίί£γ), ««θννω, ίττανορθόω αηά

{πανορθοομαι Ρ, μίθαρμόζω V ; (οΐΐωϋδβ,
οΐΐββίθη), πληγαϊϊ νουθίτί'ω /', σωφρονίζω /'
ΟοΓΓβοΐ (αφ.), ορθάί
ΟθΓΓβθϋοη, <πανάρθ»στί/, Ρ, ίπανόρθωμα η,
Ρ; (οΐΐίΐβίθηϊη^), νουθίτησίϊ /, Ρ, σω
φρονισμό η, V. Ηοιίδθ ο£ οοΓΓβοΙϊοη,
ο-ωφρονιστήριον η (ΡΙαΙο)

ϋΟΓΓΘΟίΙ^, ορθώϊ
ΟθΓΓβθΙηβ88, Ορβάτηϊ,/) Ρ, ΤΟ Ορθάν Ρ
ΟοΓΓβΟίΟΓ (οη&ΒΪβηθΙ•), σωφρονιστή* τη, Ρ
ΟθΙΎΘ8ροη(1 <£>, συμβαίνω, σνμφίρω, στ) ν άδω

V. 0θΓΓβ8ροη(1ΐη§ Ιο (αά)-), σ-ύμμ*τρο5,
αντίπαλοι, ακόλουθοι Ρ, αντίστροφοι Ρ,
αντίρροποι V, συνωδάί V
ΟθΓΓβ8ροηάϊη§ΐ7, σύμμετρο* Ρ, ακολουθία: Ρ
ΟοΓΓΟΟΟΓαΙβ, βίβαιάω Ρ
ΟθΓΓθΙΧ)Γ»ί;ΪΟΙ1, βιβαία>σι«./> Ρ
ΟθΓΓ\ΐρΙ (νβΛ), φθίίρω, διαφθίίρω (βίρ. ογ
ΙιΗΙιΡδ), λωβάομαι, μολννα V
ΟοΓΓίιρί; (αά}.) (άθθ»7Ϊη§), σαπρο«;
(Ιιΐ'ϊ^ΐ'(ΐ), 48ικο5, 8ωροδ<ίκο5 Ρ, 8ΐ(φθαρ-
μίνοίΡ
ΟοΓΓίιρΙϊοη (άθθβ.7), φβορά /: ν. αίαυ
ΒηΙ)βΓ7
ΟθΓ8ΜΓ : V. ΡίΓΕίβ
ΟοΓβΙθί, βώραξ τη

Οθ8* (ηώβΐ.), δαπάνη /, αξία /, άνάλωμα η,
δαπάνημα η, Ρ
Οοβί (νβτΐ), γίγνομαι νήΐΚ (/βη. ο/ρτκβ Ρ,
08 γίγνονται 'ί'κατον τοΰ άβολοΟ (Αν.)
0θ8&βπηοη£θΓ, λαχανοπώληϊ τη, Ρ
Οθ8ίΗηβ85, ■ποΧντ&.ίΐα/, Ρ
Οοβίΐ^, τίμιοϊ, πολντΛήϊ Ρ, δαπανηράΐ Ρ,
Ισάργυροϊ V. Ιιι Β. 008^7 πιαηηβΓ,
πολυτίλώ5 Ρ
Οοβίβ (ίη α Ιβ,ν-βιιϋ), έπωβιλία,/, Ρ
Οοβίυπίθ : υ. Βγ688
Οοίίβ^β, καλνβή/ Ρ
ΟοαβΙι, κλίνη /, λίκτρον η, V, λί'χο; η, V,
«4νή/, V
Οοιι§Η (νβνδ), βήσσο Ρ
Οουηοίΐ, βουλή,/-, οτινίδριον η, Ρ. Οοαηοϊΐ-
ο1κιηιΙ)(?Γ, βουλίυτήριον η. ί^ίΙΙίιιΐζ ίη
οουηοίΐ, σνν«δρο« V. Ηοΐιΐ β, οοιιηώΐ,

στινίδρίνω /'
Οοΐΐηβθΐ (βχίνϊοβ), παραίνισίϊ /, συμβουλή
/, Ρ, συμβουλία /, V. Οοοά ΟΟΙΙΙΙΒθΙ,
«νβουλία /, V. Βίΐά οοαηβθΐ, δυσβουλία
/, V. Γοΐΐονϊη^ οηβ'8 ονη οοιιηκβΐ,
αντάβουλοϊ V. Οοιιηδβΐ (ϊηίβηϋοη,
ρΐίΐη), βουλή /, βούλίυμα η, V, μήτνϊ /,
V, ίνθϋμημα Π, V
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Οουηβθΐ (νβΤθ), παραινΐω, βουλίύω, ο-υμβον-
λ«ν», ιΐο-ηγί'ομαι Ρ. Τ&&6 οουηδβΐ, βου-
λίύομαι, ΰποτίθίμαι
ΟοαηββΗοΓ, βουλευτής τη, ο-νμβουλοϊ τη,

πράβουλος τη, <τνν<8ρο9 τη, Ρ. Ββ »
ΟΟΙΙΠδβΙΙοΓ, βουλίίιω Ρ
Οοαηί, αριθμέ», καταριθμεί», π<μπάζα V.
Οουηί ηρ αΐΐ ίθ£βί1ΐθΓ, συλλογίζομαι Ρ.
Οουηί (ββίίηι&ίβ), ποκ'ομαι Ρ. Οουηί
αβ οΐββτ §αίη, ϊρμαιον ποιίομαι (ΡΙαίο)
Οουηίβη&ηοβ, πρόσωπον η : ν. αίβο Ρβλθ
ΟοΐΐηΙβΓ,αοΙ, άντιμηχανάομαι, άντιπράο-ο-» Ρ
ΟουηίβΓΟίΐΙίΐηοβ, άντιρρέπω V. Μ&β:θ ίο
οουηίβΛαΙίΐηοβ, άντισηκάω Κ ΟουηίθΓ-
1)α1αη<;ίη£ (αφ.), αντίρροποι, άντίοταθμος
ΟοαηίβΓθηαη£β, ανταλλάσσω

ΟουηίβΓίβϊί (χιιΐιαί.), μίμημα τι, αβ Έλί'νη5
μίμημα (ΕΐΙΤ.)
ΟουηίβΓίβϊί («'(/'.), παράσημοϊ, κφδηλος,
κοαβδηλίυμί'νος
ΟουηίβΓίβϊί (ΐ>β»•0), κιβδηλίνω : ν. Ιηιϊί&ίβ
ΟουπΙβι-πιαπι), άνατίθιμαι /'
ΟουηίβΓρΙοί (νβΤθ), άντοτιβουληκ* Ρ
ΟουηίβΓ ίο : ν. ΟοπΙγ£ιγ7
0θθηί1β88, αναρίθμητος, άνήριθμος V, ατέρ
μων V, άπορος V, μνρίος Γ
ΟουηίΓν (ορρ. Ιο ΤοΛνη), αγροί τη, ρΐ.
Ββίοηζίη" ίο ίΐΐθ οουηίΓν (πιβϋο),
6/γροικος Ρ
ΟοαηίΓ7 (β

.

Γβ^ϊοη), γή/ χώρα/, χώρος τη,
γύα/,ν,αΐα /, V, χβών/, V. Ββίοηβ-
ϊη§ ίο ίηβ οοιιηίΓ7 (ογ Γβ£Ϊοη), ίγχώριος,
<ΐ7ΐχώριο5. Οί ν/ηαί οουηίΓν 1 ποδαπός ;

Γοικί ο£ οηβ'β οουηίΓν, φιλόπολις αηά
φιλ(5τττολΐ5 V

. Ββ οιιί οί οουηίΓ^,
άττοδημ&ο Ρ
ΟουηίΓν (ίαίηβΓίαηά), πατρίς/ πάτρα/ V.
Οί οηβ'β οουηί Γν, πατρώος, πατριοί, οΙκ<ΐος
ΟυιιηίΓνπΊαη (ίβ11θ\ν-οουηίΓνπΐ8,η), αστός
τη, πολίτης τη, πατριώτης τη. [συμπολίτης

V οηΐφ αηά ίΚβτβ νετφ τατβΙτ/\
ΟουηίΓνπΐϊΐη (ηΐδΐίσ), άγροβότης τη, V

,

άγρώσ-τη; τη, V
,

άγροικος τη, Ρ
Οοαρίβ (ειώβί.): ν. Ύν/ο

Οουρίβ (υβ>•6) : ν. δοιη

ΟοιΙΓα^θ, άνδρίία / άρίτή / θάρσος η, τόλμα/ ενψυχία / θράσος η, V, μί'νος η, V,

αλκή / V, θυμός τη, V, το άνδρίΐον Ρ.
Τκίνβ οουΓβ,^θ, τολμάω, θαρσ&ο, «ύθαρσί'ω,

άναθαρσίω Ρ
ΟουΓ&^βουβ : ν. ΒΓ&νβ

ΟοαΓΪΘΓ, ήμ€ροδρόμθ9 ιιι, δγγαρο$ τη

0θ11Γ8β, δρόμοϊ τη, οδοϊ /, δράμημα ίΐ, V

ΟθϋΓ8β (Γ»Οβ-ΟΟϋΓ8θ), ο-τάδιον η, ίΐΓΤΓ(ίδρομθ5
τη; (οί Ιιβ&νβηΐ^ οοάίββ αηά αίΓαΪΓκ),
φορά /, Ρ
ΟΟΙΙΓΒΘ, οί, 8ή, ίίκίτω; Ρ, φανίρώς Ρ; (ίη
β,ηβννβΓβ) V. ΟβΓίίΐϊΐΐΐΥ
ΟοαΓί (οί 3ϋ8ίΪ0θ), δικαστήριον Π, Ρ,
αγορά/ Ρ; (οί Ιάιι§): ν. Ρ&ΐβ,οβ. Οο«Γί
(υβίοΓβ Ηο\ΐ8β), α4λή / V, ?ρκο5 η, V.
Βθίοη^ϊπ^ ίο α οοιιγΙ, αΰλ<ιο$, (ρκ€ΐο«
ΟθϋΓί (νβΤΟ), θίραΐΓίίω Ρ, ο-αίνω Κ. ΟοΚΓί

(& 1&άγ), μνηοτίύω
ΟοϋΓίθΟϋβ, χαρ£ίΐ5 Ρ, «ύιτροο-ήγοροϊ
Οθ11Γίβ0118ΐ7, χαρι«ντω5 Ρ
ΟοΐΙΓίβΒ^, ίϋίΐΓίΐα/ ινττροο-ηγορία Ρ
ΟθϋΓίϊη§ (οί ί»νοιΐΓ), θιραιτιία /

, Ρ; (οί
& Ιβ.άγ), μνήστευμα η, V
Οοαβίη, ο-υγγινήϊ τη,/, άν«ψι.05 τη, αύτανί'ψιοί
τη, V

Οονβη&Πί (οοηίΓΗ,οί), ο-υγγραφή/ Ρ, στ)μ-
βόλαιον /(, Ρ
ΟονβΠίΐηί (νβτδ), όμολογί», ο-νγγραφήν
Ίτοι^ομαι Ρ
ΟονβΓ (βηδβί.), στέγαο-μα η, Ρ, κάλυμμα η,

V
,

κατασκήνωμα η, V

ΟονβΓ (νβΤΟ), κρύπτ», κάλυπτα, {γκαλνπτ»,
κατακαλΰπτ», οτίγιο, στ€γάζω V

,

κ<νθ<β V
,

σκιάζω V
,

κατασ-κιάζοι V
,

άμπ(ο-χ» V
,

{πηλνγάζομαι Ρ. ΟονβΓ οηθ'β ίαοβ, ίγ-
καλνπτομαι Ρ. ΟονβΓθά (αφ.), στίγανίϊ,
κατηρ<φή« V

ΟονβΓί : ν. 8βΟΓβί
Οονβί : ν. ΒββΪΓβ
Οονβίονίβ, φιλάργυρος, πλ»νίκτηϊ Ρ, φιλο-
χρήματοϊ Ρ. Βθ οονβίουδ, πλ(ον<κτέα Ρ
Οονβίονίβΐ/, πλ»ν«κτικό>5 Ρ
Οθνθίθ118ηβ88, αίσχροκί'ρδίΐα_/;πλίον£ξία/Ρ
Οον, βοδί/
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Οον&Γ(1ϊθθ, 6<ιλ£α /, άνανδρία /, ατολμία./-,
άψυχία/, V, κάκη/ V, κακία/ Ρ
ΟονταΐάΙγ, δίΐλό$, ανανδροϊ, άτολμοι, πονη
ροί, κακ<5 V, αναλκις V, Αψυχοϊ V, κακό-

ο-πλαγχνοϊ Κ Ββ 0Ο\ν&Γ(11^ φιλοψυχ^ω,
ατολμία Ρ, άποδιιλιάω Ρ, τρίμω 7. Μαΐεθ
ΟΟλνβ,ΓαΊν, κακίζω Ι7

"

ΟοτνβΓ, πτήσττω, πτώο•ο*ω V
,

ύποπτήστΓβ V

ΟοντΛιβτά, βοτήρ τη, V
,

βοίκολο* η», Γ
,

βούφορβοϊ τη, Γ
,

βοηλάτη* τη, Ρ
ΟοχβνΕίη : ν. δΙβθΓβπιαη

Οο}τ : ν. Μοάθβί
Ογπ.0, καρκίνοι τη, Ρ
Ογβ,οΙγ: ν. Βγθ8,1ς. ΟγλοΙςθο! (αφ'.), σαθρό»,
■Μ άγγ€ΐα τίτρημίνα καΐ ο-αθρά (ΡΙα,Ι.)
ΟΓβοΙίΙβ, τρίζω Γ

Οΐ'.-ΐϊΙ , δόλθ5 77! : V. «£-10 Τΐ'ίΙ(1θ

ΟΓΛΪίίΙν, ττοικίλωϊ
Οΐ'ίΐΐΙβΙΤΙίΐη, τί'κτων τη, δημιουργοί τη,

χ«ιροτίχνηϊ πι, ίργάτηϊ τη

ΟΓαίΐ^, δόλιοϊ, ποικίλοι, αίμνλοϊ V
,

δολο-

ποιοϊ V
,

δριμύς V

Οΐ'α§, κρημνοί Τ)ί, ιτάγοϊ τη, V

Οτβ.%%γ, απόκρημνο;

Ογλπθ (οίπΐ), γίρανοϊ /; (ιηΒ,οΗΐηβ), θνος
τη, Ρ. ΚϋίδΒ 1>7 α ΟΓαηβ, ον€«» Ρ
ΟΓαηη^, χάο-μα η, V

Ογ&ηΗ (ίΐίόίί.), ψόφο3 τη, δοϋίΓο; τη, πάταγος
τη, V

,

κτύπος τη, V

Ογη,βΙι (νβτΐ), δουπί» V
,

κτυπίω V
,

ψοφίω V

Ογλυθ : ν. Α&ί, Ββ£
ΟΓβ,ννΙ, Ιρττω V

,

ιΐλύομαι V

ϋτΆζγ : ν. Μ&ά
ΟΓβίΛ, κλάζω V

,

σ-υρίζω V
,

φθέγγομαι Ρ
ΟΓβαΙτϊη^, ο-νριγμα η, V

Ογθ&ιιι, ιτίαρ γάλα η, V

Οββ,Ιβ, ττοκ'ω, φύω V: V. Μβ,ΐΕΘ
ΟΓββ,Ιΐοη, γίν€0-ι«_/ΐ -Ρ> 8ηΗ•"»'Ρ7'αν/ί -Ρ
0Γ68.ΐίνβ, ποιητικός
0γ68.1ογ, ποιητής τη, Ρ, δημιουργοί τη, Ρ
Οΐ-β&ίΟΓβ, ζωον η, φυτόν 71, θρί'μμα 71, Γ.
Ηιιηι.'ΐη ΟΓβαίϋΓββ, ή θνητή φύσις V.
ΟΓβαίιΐΓββ ο£ ίΐιβ 8β&, πόντου φύσις V

ΟΓβάβηοβ, πίσης,/'
ΟτβάίΪΛΐΐϊγ, το ιτιοτόν, το πιθανόν Ρ

ΟΓβάϊΗβ, πιστός, πιθανό*
0ΓβάίΙ)ΐ7, πιστώς Ρ
ΟτβάϊΙ (Γθρίΐίαίΐοη), δόξα/ πίστις /, αξίωμα
η. Ββ ΟΓβάίίβά, δόξαν ϊχω κηίλ ίτί^η.,
Ρ. Οτβάϋ (πιβΓΟ&ηίϋθ), πίσης /;
((Ηϋί ΪΗΟΐίοη), κό(Γμθ5 τη. Βι*ϊη§ ΟΓβάίΙ,

κόσμον φέρω
ΟΓβάϊί&Μβ : *. ΡηιϊβθνοΓίιΙι^
0γ6<1Ϊϊογ, χρήοτηϊ τη, Ρ, 6 δαν<ίο-α* Ρ
0Γβά\ι1ίί7, το ίΰιτιο-τον Ρ
0γΘ(Ιιι10118, «ίίΓΙΟ-τοϊ Ρ
θΓβάη1θυ8ΐ}', €ύιτίστω5 Ρ
ΟΓββΙτ, λιμήν τη, ιτ<5ντιοϊ μυχοί V

ΟΓββρ, ϊριτβ V
,

ίΐλύομαι V. Οβθρ ίο,
ίφίρττ» V. ΟΓββρ Οϋί, «ξί'ρττω V. ΟΓββρ
αρ, άνίριτίο V

θΓββρϊη§ (οί αηίπιαίδ), χαμαιττίτήϊ V; (οί
ρΐίΐιιΐκ), ττίρισ-τίφή! V. ΟΓββρϊης ίΐιϊη^,

ίρΐΓ«τίν 71

ΟΓββΟβηί, μήνη /

ΟΓββΟβηΙ-βΗηρβά, μηνοιιδής Ρ
0Γβ8ί (οί Ιιβίποβί), λόφο; τη, κράνοϊ η, V;

(οί ΗΪ11), λόφο5 τη, 4κρα /
, V

0Γβ8ΐβά, ηΐΛΐίβ, κορίο-ο-ω V. Καΐδβ ϊΐβ
ΟΓββΙ, κορνσ-σομαι τηβΙαρΚ. (οί α %ν•£ΐνθ) V

ΟΓβντ, ναβται τη, ρΐ, ττλήρωμα η,.Ρ, ΰττηρισία

/, Ρ, ναυτίλοι, τη, ρΐ, V, κοινίιτλουί ομιλία/ {8ορΗ.). 8Μρ, βΓβν άπα &11, ή ναβ«
αίτοϊϊ άνδρασιν (ΓΑΐ/ο.)
ΟπβΓ, κήρυξ τη
Οηηΐβ, αμαρτία /, αδίκημα 71, Ρ, κακουργία

/, Ρ, κακούργημα η, Ρ
0ι•ίιιιϊη<α1 (βίίόβί.), κακούργος »η, Ρ; (αά}.),
αίτιοι, κακούργοι Ρ

ΟΓΪΠΐίηβ,ΙΙ^, κακώς, κακούργως Ρ
(Ί-ίηΐΝοη, φοίνιξ

0Ηη§θ ίο, θωιτ€υω, σαίνω V
,

ύιτέρχομαι Ρ
ΟΓΪη^ϊη^ (αά).), βωιτ€υτικ<5ϊ Ρ
Οπρρίβ (»βτδ), ττηρίω Ρ. Οπρρίβίΐ, χωλίίϊ,
■π-ίττηρωμίνοϊ Ρ, ανάπηροι Ρ
0π8Ϊ8, καιροί 1)1, ακμή /, ρβττή /, άγων τη.
Ιί 18 8, 0ΓΪ8Ϊ8, άκμάζιι V (%1>ΐρβΤ8.). Ββ
ϊη Β. ('ήύΰΐύ δίαίβ, 4ν ροπή κιίται
(8θρΗ.), ίττϊ μιάϊ ροπήϊ 4στί (ΤΗΐίΰ.), 4π1

ξνρού (ΟΤ Ιττ\ ξνρού τύχηϊ) ϊβην V
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ΟπίβΓΪοη, Ιλίγχοϊ ΤΠ, κριτήριον η, Ρ
ΟγΪΙΪΟ, έιτνπ.μητήϊ ΤΟ, Ρ
ΟπΙίοίββ, κρίνα, επιτιμάω Ρ
Οήύά&να, ίΐΓίτίμησ-νϊ /, Ρ. Αι•ί ο£ ΟΓΪϋ-
εΪ3Π3, ή κριτική Ρ
ϋτΟ&Ιί, κρώζω V
Οοοοάϊΐθ, κροκόδειλος τη, Ρ
Οτοοτιβ, κρόκος τη, V
Οτοηβ, γραίς /
Οκχ&βά, ο-κολιός (αηά τηβίαρλ.), διά-

στροφος V, άγκΰλος V, γναμτττός V, ίλικτός

Υ (τηβΙαρΚ.), •π•λάγιο$ V (τηβΙαρΗ.)
Οτοοίβάΐγ, σκολιώς

ΟΐΌρ (αιώαΐ.), καρπός τη, λήϊον η, V, στάχυς
τη, Υ, φορά /, Ρ
ΟΓΟρ (νβτί) (ξβί ΟΓΟρβ ίΓΟΠ)), καριτόομ-αι
Ογ088, διαβαίνω, διαβάλλω, π<ραιόομαι Ρ, δια-
π<ραιόομαι Ρ, διακομίζομαι Ρ, διαττίράω V,
νπ<ρθρώο-κ» V. Μα,ΐτθ ίο 0Γ085, ιτ€ραι6ω Ρ
0ΓΟ58λνϊεβ (αά].), πλάγιος, λίχριος Κ, δόχμιος
Υ, ίγκάριτιθ5 Ρ; (ίκΛ>.), ίγκαρσίως Ρ,
φορμηδόν Ρ
ΟγΟΠοΙι, ιη-ήο-σω, καταπτήο-σω, ύποπτήσο-ω
Ογο•«γ (Ηγ(1), κόραξ ηι
Οον (νβτΐ), κοκκΰζω
ΟΓΟτνά (βωόβί.), πλήθος η, 8χλο5 ιη, όμιλος
'//', οι ττολλοί, φϋλον η, V, κλάνος ηι, V,

ομιλία/ V
Οι-οννά (ρβτδ αοΐ.): ν. ΑβββιηΜβ, Οοΐΐβοί;
(ηβΜί.), ομιλία Υ, άνίΐλίομαι Ρ. Ογολρ(]-
βά : ν. Ριιΐΐ .

0γΟΉΤ<13, ϊη (αφ'.), αθρόος, ιτυκνός V, άολλής V
Οτονπι (βωόβΛ), στέφανος ηι, στέφος η, Κ,

στ(φάνωμ.α η, V ; οτ /οτ Έ,ογβλ Οον/η
ιΐ3β κράτος η, V, θρόνοι τη, ^>Ζ, Υ, σκήπτρα
η, ρΐ, V, σκήπτρα καΐ θρόνοι (Εν,Τ.)
Ογο^π (βηδ8ΐ.) (οί Λθ Ηββ,ά), κορυφή /;
(θΓΟ\»Ίΐϊη§ Β,Οί), θριγκός ΤΟ, V, ΤΟ Κΐφά-
λαιονΡ
ΟΓΟνντι (νβΤΟ αοί.), στίφανόω, άναδέω, στέφω
Υ, άναστέφω Υ. λλ'ϊη α ΟΓΟΤΒΓΠ, στίφα-
νόομαι Ρ. ΟΓΟν/η (οΟΠίρΙβΐβ), θριγκόω V.
ΟΓΟνηβά (αε[)'. ), ικριστίφής, καταστ<φής V.

Οτο•πιήη% (ίηβ Ηβαά) (αά].), ι«ρ£βολος V
Οτηοίγ, άνασταυρό» Ρ

Οπκΐθ (ΓΟυ^Ιΐ), ώ(ΐόϊ V
Οπίθΐ, ο-χίτλιοί, ώμ.09, ττικρ05, αγριοϊ, χαλ€-
•ιγοϊ, νηλ(ήϊ V, ώμόφρων Υ, ώμ.όθυμ.05 Υ,

άνάλγητοϊ Υ, άρ.ίίλικτθ5 Υ, στ€ρρ6ς V.
ΒβΟΟΠΙΘ ΟΓΟβΙ, άγριόομ-αι Υ, (ξαγριόομαι Ρ
0ηΐβ1ΐ7, ΐΓίκρωϊ Ρ, ώμώϊ Ρ, σχίτλίωί Ρ
Οηΐβΐί^, ιηκροτηϊ /, ώρ,ότη; /
ΟΓαϊββ (β«ό«<.), ιτορ€ία _/

! ΟΓαϊββ »1οη§
ίΐΐθ ΟΟβ,δί, ιταρακομιδή /, Ρ
Οπίίββ (νβτδ), ιτλΑ•, ναυστολίω Γ, ναυτίλ-

λοραι Υ

ΟΓαποοΙβ (πι&ΐίβ ίο 0Π1Π\1)1β), καταψήχω
Υ. Οηιπιΐιΐϊη^, ο-αιτρίβ
ΟπίβΗ, θραύω, ο-υντρ(βω, θλίβω Ρ, θρύπτω Ρ;
ΤηβΙαρΗ. διαφθίίρω, άίΓοΛλυμ,ι, αφανίζω
Οΐ'Υ, ΟΓν οαί, βοαω, αναβοαω αηά άμβοάω,
διαβοάω, φθίγγοραι, άίίτί'ω Γ, κράζω Ι"

,

άνα-

κράζω ('
,

κλάζω Κ
,

θωΰο-σ-ω ]'
,

άνολολΰζω
ί\νΐΐ1ι ^ο^) V

,

αλαλάζω αηά άναλαλάζω
(νϊίΐι ,ϊογ ογ νβ,ΓΐϊΙίΘ 8ουηά) Υ

,

ορθιάζω
αηά ίπορθιάζω (ο£ Ιουά οηββ) Υ

.

ΟΓγ
ουί ίο, ίιτιβοάω. Ογ^ οαί α^Β,ϊηβί, κατα-
βοάω Ρ. Οπβά ονιί α^αϊηβί (αά).), ίπι-
βόητο5 Ρ. Οτγ Οαί ίΟ^θίΗθΓ, ο-υνολολύζω

Υ
.

Ογ^ 8,8 8, 1)α1)6, βληχάομαι Υ

Οτγ (ΐηώβΐ.), βοή /, κραυγή /, όλολνγή /

βΛιμα η, Υ
,

άμβόαμα η, Υ
,

Ιαχή /, Υ,

αΐδή /, Υ, κΛαδοϊ τη, Υ. Οτγ ο£ ΙκιΐΜδ,
βληχή/ Υ. Ότγ ο£ ΐΜΓάδ, κλανγή/ Γ
Ογ^ (ντβθρ), δακρνω: ν. "ν^ββρ
Οαί), βρέφος η, σκύμνος τη, /

Ομ\λοβ\, στ«ρ£05 Ρ
ΟυΗί, ιτήχοϊ τη, Ρ, ΤΗγθθ οιιΗίβ Ιοη^,
τρίπηχυί
Οιιοΐιοο, κόκκυξ τη, Ρ. 0ι-7 οιιο^οο,
κοκκύζω
ΟιιοαηιοβΓ, σίκνος πι, Ρ
Οαά^βΐ (βυ,Βεί.), ^οιταλον η, κορΐνη_/ϊ Γ

0ιιά§θ1 (νβτΙ>) : ν. Ββαί
0αΪΓ888, θώραξ ηι

Οΐΐΐ άβ 8ΗΟ, τοτγοϊ άνέκβατο! Ρ
Οιιΐΐ : ν. ΡϊοΙς
Οαΐρβ,ΐήΐϊψ, αΙτία/
ΟαΙρΛοΙβ, αΐτιοϊ, μ«μπτ05
Οαίρηί, αϊτιο$ ηι, ο ο-υν<ιδώ)
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ΟαΚίνίΐίβ (Ιη,ικΙ), εργάζομαι Ρ, έττιργάζομαι
Ρ, γίωργίω Ρ, γατονί'ω V; (ρΓ&Οΐϊδθ, 8.1-
ίβηίΐ ΐο), άσκ«'ω, βίραπίϋ» Ρ. Οηθ τηιΐδΐ
οαΐίίν&ίθ, άσκητέον Ρ, θίραιτ-εντίον Ρ
Ουίίϊναίϊοη, γίωργία /, Ρ. Ββ1οη£Ϊη£ *°
ουΗίν.αίίοη, γιωργικό; Ρ. ΟιιΙϋν&Ιίοη
(οί ΛΓΐβ), 9ίραΐΓ€ΐα/, Ρ
ΟηΙϋν&ίοτ : ν. Ηιΐδβαηϋηιαη
ΟυπιΙ>ΘΓ80Πΐ6, βαρν*, ίπαχθή*, υπέρογκο* Ρ
Ουπηΐη^ (βιιάβί.); *>. ΑιΊϊίϊοθ, ΟΙβνβΓηβββ
Οιιηηϊη» (αά).): ν. ΑΓίίαΙ, ΟΙβνβΓ. Οαη-

ηίη§ ίβϊΐον, κ£να8ο5 η, μ,ηχανορράφο* 7η,
7, αλημα η, Γ. Βθ οιιηηίη^, μηχανορ
ραφία, Γ, τίχνάζω Ρ
Οαπηϊηβΐ^, ποικίλω* Υ
Ουρ, φιάλη _/

",

κίλιξ^ ϊκπωμα ΤΙ, ϋέπα* 71, V
,

κέρα* η, Κ
,

ποτήριον η, V
,

σκΰφωμα π, 7
Οαρ-οβίΐΓβΓ, οίνοχόο* τη

ΟϋρΙχ)8,Γά, βήκη^ Ρ
Οιιρϊάϊί^, πλ€ον«ξ£α/ Ρ

ΟϋΓίΛΙβ, Ιάσιμοί V

ΟϋΓαΙϊνβ, τταιώνΐ05 Κ
,

άκ<σ•φιίρο5 V

ΟαΓϋ (*«£>«<.), ψάλιον η, χαλινόϊ τη
ΟιιγΙ) (υ«ρδ), έπιστομίζω Ρ; ηιβίαρ/ι., κωλίω,
κολονω

ΟΐΙΓάΙβά, πηκτόϊ Γ7
"

ΟιίΓΟ (βκδίί.), Ϊασΐ5,/ί ίαμα η, 7
,

&Κ05 η, V
,

άκισμα η, Γ

ΟΐΙΓβ (υβτδ), Ιάομαι, παύω, άκί'ομαι V
,

ίξακέο-

μαι Ι

■

, άποσώζω V
,

θίραιτίΰω Ρ. Οηθ
ΠΙΙΙβί ουΓβ, θ«ραπίυτέον Ρ. Νοί 4ο οβ
ΟϋΓβίΙ, άνήκ€θ-Γθ*

Οΐ1ΓΪ0118 (ϊηφίίδϊίίνβ), Ιητηηκόϊ Ρ, 7Γ€ρί-
ιργοϊ Ρ; (Γβ,Γβ), δίΐνόϊ, άηθή* V

ΟπγΙ (βΐίόβί.), πλόκαμοϊ 77», Γ
,

βόστρυχο* τη,

Υ
,

πλόκο* τη, Υ

ΟιιγΙ (νβτύ), πλέκω

ΟυίΊ^, βοστρνχώϋη* V

ΟαΓΓβΠΟ^ (θ£ ΟΟΪΠδ), νόμισ-μα Τ»
ΟϋΓΓβηΙ; : ». (1) δίΓββ,πι, (2) ΡΓβναΠϊη^
ΟΐΙΓββ (βιώβΐ.), άρά _/

)

κατάρα ^ κάτητγμα
η, Υ

ΟΐΙΓδϋ (νι;Γΐ>), έπαράομαι, καταράομαι, άράομαι

Ρ
1
,

κατ€Ϊχομαι Κ ΟΐΙΓββ ^011 ! ?ρρ€,

«ξ€ρρί V
, Ιτ' <
5

φθόρον Γ
,

φθίίρου Ρ, 615
κόρακα; Ρ

,

οΐμώζίΐν λί'γω Ρ
.

ΟυΓδίη^,'

(αά).) (θΓΪη^ίη§ α οαΓββ), αραιοί Γ
.

ΟυΓδβά (αά$.), κατάρατοϊ. εναγή*, άραίο$ Υ

ΟΐΙΓίίΙΪΙ, συντέμνω, συστέλλω, κολονω
ΟΐΙΓίβϊη, παραπέτασμα η
ΟϋΓν&ίϋΓΘ, καμπή/
ΟϋΓνβ (νβτΒ ΟΰΙ.), κάμτττω, κυρτά» Υ.
ΟαΓνβά, κυρτοί V

,

καμπνλοϊ V

Οϋδΐιϊοη, ιτροο-κίφάλαιβν η, Ρ
Ουβίοά^, φυλακή /. Ταΐςβ ϊηίο οιιβυοεΙ^,
συλλαμβάνω, άττάγω Ρ
Οΐ18ΐθ1Β, το £Ϊωθ05. το νόμιμον, τράιτοι τη, ρΐ,

νόμοι »η, ρί, !θο$ η, νόμισμα η, Γ
,

ίιητή-
δηιμα η, Ρ, τά νομιζόμίνα Ρ. ΑθΟΟΓάΐη^
ίο ουβίοπι, (Ιηβάτωϊ. Έ5ί&ο1Ϊ9ΐιβά οαβ-
Ιυΐιΐί-, τα κύρια V

.

Ναυίοη&Ι ΟΙΙ8ΪΟΠ15,
τά (ττιχώρια
Ου8ίθΙΙ1!νΓ}Γ, ίίωθώϊ, νόμιμοϊ. Ββ ΟυδυΟΠίαΓ^,
νομίζομαι
ΟιΐδΙοηιβ (ΐβ,χββ), τΛη η, ρΐ, Ρ
Οΐΐί, Οαί οβ, τέμνω, ο-υντέμνω, ά-π-οτί'μνω,
κόπτω, αποκόπτω, κίίρω αηά άποκιΐρω (ββρ.
1ι8.Ϊγ), θίρίζω 7
. όαί οβ" (ΐηυβΓΟβρί),
απολαμβάνω Ρ. Οιιί ίΐιΐ'υιι^ΐι, διατίμνω.
Οαί υρ, διασχίζω, διαρταμέω Γ. ΟϋΙ αρ
(β,Π Θηβαΐ7), κατακόπτω Ρ. Οιιί βΗοΗ,
κολονω. Οαΐ (αά).), τμητόϊ Γ

,

τομαϊοϊ V
.

Ήβν/Ιγ ουί, νίότομοί Γ

Οιιί, ΟΊιΜίη§ (βωόβί.), τομή ^ Οαίίίη§
(οί Ιι&ϊγ), κονρά /, V. Οιιίΐίη§ ο£Γ
(ΐηίβΓθβρί.ϊη§), άπόληψυ /, Ρ
Ουίίίη§ (αά).) (δΙιαΓρ), τόμο*. V (βηρβτΐ.
τομωτατοί). Ι>β8ΪΓβ ΟΙΐίυίΐ)§, τομάω V
ΟϋίΙβΓ, ο-ιδηροτέκτων τη, Υ

Οαίΐβί. (ρΤΟρ. Οί Πδΐΐ), Τί'μαχοϊ Ιί, Ρ
Οϋυ-ρϋΓ8θ, βαλλαντιοτόμοϊ τη, Ρ
Ο^οΐθ, κύκλο* τη

(Λ'ΐιιΐιαΐ, κνμβαλον η
Ο^ηϊοίβπι, κυνική παρρησία (ΡΙαΙατχΗ)
Ο^ηοδϋΓβ: Η8β άστρον ώ* λάμπη (8θρη.)
0^ρΓ688, κυπάρισσο* /, Ρ



ϋ»§§6Γ, μάχαιρα/ Ιγχηρίδιον η, Ρ, χαλκοί
τη, V
Ό&ΰγ (αάυΧ καθ" ήμ/ραν, όσημίραι Ρ:
ν. Ό&γ. Ϊ)αΐΐ7 (αφ'.) : ι>. Ώ&γ. ϋβ,Πν•
1}|•θϋά, & καθ' ήμέραν βίο5 V
ϋίΐίηίϊβδ, ίψα η, ρΐ, Ρ
ϋαίηΙίπ688, τρυφή / χλιδή / Ρ
ϋ&ϊηί7 (Ιιιχιιποαβ), τρνφίρό;, αβρός Γ,

μαλθακός Γ. Ιλιίηίγ ίι»11ο\ν, όψοφάγοϊ
τη, Ρ. Τ>ΒίΏ.Ιγ (6ΐβ§&πΐ), κομψός
ϋίΐΐβ : «. Ύ&ΙΙθ^
ΏβΛΙγ, μΑλα, ρατάω V; (ΐι-θοά ί,Ηβ ραΐΐι
οί άαΐϋαηοβ), παίζω, άβρΐνομαι (Ιϊνβ
6θί%) Γ
Όΐ*α, μήτηρ /
ϋαΐΜ (βα,Γ οί βίΐ'β.ΊΙΙΐ), γί'φυρα /, V, χώμα
η, Ρ
Ε'αιοα^β (βΐίίβί.), κακόν η, ζημία / βλάβη/ λύμη / πήμα ίΐ, Γ, δήλημα Π, Γ.
Αοίϊοη ίοΓ άαιηα§θ, δίκη βλάβης Ρ.
Όαιοα^βΆ ΪΠ 8, ΚΙΐίΐ, όφλημα 11, Ρ,
τίμημα η, Ρ. ΙποϋΓ άαπια^ββ, όφλι-
σ-κάνω Ρ
Όατη&ζβ (νβτΐ) : ν. Ηυτί
ΐΜπιβ : ν. Σοάγ
ίΛιιπρ («<"(/■), ϋγρ05
ϋ&πιρ ΙνβτΙ), τίγγω, υγραίνω Γ
ϋαιηρηβ88, ΰγρότης / το ύγρόν Ρ, νοτίς/ ν
Ό&πίΒβΙ : ν. ΟϊγΙ
βαποβ, Β»ηοπΐ£ (βίίδίί.), χορ05 ηι, χορ<£α/ χ<ίρ«νμα η, V, «ρχημα V, βρχησ-ις / Ρ.
Ββ1οιΐ£ίη£ Ιο (Ιίΐηοίη», χορική Ρ. ΈΌηά
οί άαηοίη§, φιλόχορος Γ. Τ7η5ΐηίβά Ιο
(Ιαηοϊη^, άχόριυτος Κ
Ιλ'ΙΙιοβ (νβνΐ), όρχί'ομαι, χοριίω, άνορχίοραι
V, κωμάζω V, άιττω χορόν V, χοροϋς άγω V.
Οηβ Ιΐιι13υ άίΙΙΙΟβ, χορίυτίον V

ΌίΐηοβΓ, ορχηστής τη, χορ£υτής τη
.ϋίίικίΐο, 4ν χ«ρσΙ πάλλω Ρ"

Οίΐηά^, καλλωπιστής τη, Ρ
ϋίΙΠ^βΓ, κίνδυνοι 7», άγων τη, τι) δίΐνόν.
Τ)ιο ρΓβδβηί άαη^βΓ, το παρόν δηνόν

('Πυιι).). Έςυαΐ ίο άαη^βΓ, Ισνκίνδυνος
Ρ. ΪΌηά οί άαη^βΓ, φιλοκίνδυνος Ρ.
^ΝΜιονΛ, ά&η&βτ, ακίνδυνοι

ΰαη^βι•, ββ ΐη, ΙηονίΓ ά&η^βι•, κινδυνιΰω,

άποκινδυνήω Ρ, ρίπτω κίνδυνον V, επικιν
δύνως ϊχω V. 8Η&ΓΘ άα,Ώξβτ ΛνϊίΗ, ο-υγ-
κινδυνιΰω Ρ. Ιποιιγ ίΐιβ οΐιίβί ά»η§βΓ
(οβΛΓ ίΚβ 1)ηΐηΙ θί), προκινδυν€υω Ρ.
Οηβ ηανιβί; ϊηοαΓ θαη§θΓ, κινδυνηπ-ίον
Γ)αη§6Γθνΐ3, δ<ινό{, χαλπτόί, επικίνδυνος Ρ,
σφαλίρόϊ V, Ιπιο-φαλής V
ΌΒ.Ώ£βτοχΐ8\γ, {πικινδΰνως

Γ>Ερρΐ6(1, ποικίλος V, οτικτίς V
ϋίΐΓβ, τολμάω, αποτολμάω Ρ, τλάω V, πίϊραν
λαμβάνω. Οηθ ΙΠαβί (Ι.ΊΠ', τολρητίΌν V.
Όα,τβ ϊπ ορροΒΪΙϊοιι, άντιτολμάω Ρ. Το
Οβ άβ,Γβά, τολμητός V
Χ)ηιϊιι^ (βωόβΛ), τόλμα /ί βάρο-ος η, «ύτολμία
/, V. Ώββά οί άαΐΊΠ^, τόλμημα η
ϋαι•ίπ§ (αά$.), τολμηρός, τολμήας V, (ΰτολμος
V. Α11-αΊιπη§, πάντολμος V, παντότολμος
V. Νοί άίΐΓΪη§, Ατολμος V
Τ)&ΤΫα^γ, τολμηρως Ρ, «ϋτόλμως V
Ώα,-Αζ (οαιΐ8ίη£ άεΐΓΐίηβ88, ίη ά»Γ^ΠΘ88),
ρί'λα5, ο-κοτ€ΐνός, άσΛηνος Ρ, όρφναϊος V,
άμαυρός V, ανήλιος V, κνεφαΐος V, άφ€γγής
V, δνοφϊρός V, μλαμφαής V. Ώβ,τί (οί
&ρρβ£ΐΓ8.ποβ8), νυκτιρωπός V. Ιί ^ΓΟλνβ
ι1;ιι-1<, ο-υο-κοτάζίΐ Ρ. ΌΒχΙα (άα,ϊί-
ύοΙυιΐΓβίΙ), μΑας, κΑαινός V, κιλαινιφής
V, μίλάγχιμος V, οΐνώψ V
ϋανίίβη, άμαυρόω V, σκοτόω V, κν(φά{ω V,
σχιάζω V, <πισχοτίω Ρ
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Ό&τί\γ, σκοτεινώ* Ρ, άμαυρω* V
ΌάτΙϊ ιιβββ, σκέτο* >/<, η, κνεφα* η, V, Τ,όφο*

η», Γ, Ιρεβο* η, Γ,ορφιη/ Γ
Ώαΐ*1ϊη£, φίλτατο*, τα φίλτατα, φίλον κάρα Γ
ϋβι-ί (βωό«Λ), βΑο* η, Γ, βΛεμνον η, Γ,
αΙχμή /, V, άχοΊτιον τι, Ρ
Όαιΐ (νβτδ) (βηοΟυ άαΐΊβ), ακοντίζω, είσα-
κοντίζω Ρ, κατακοντίΤ,ω Ρ, βάλλω V, Ιημι
V ; (πιονβ φΐίοΐίΐ^), άίσσω αηά άσσ-ω V
Όβ,ΐίβΤ, ακοντιστή* 77»

ϋ&βΗ («ίό**.), ορμή /
1);ιχΗ («βτ6 αβί.), βάλλω, καταβάλλω, ρίπτω,

άράσσω Κ. ϋαδΗ ίο ρΪ6068, ο-υναράο-ο-ω
V. Τ)8&ή ίθ£βΙηεΓ, συγκοπτω Ρ. Ββ
άαβηβά ίο^βίηβτ, συμπίπτω. Ββ άββίιβά
(Ιοτνιι οη, ίμπίπτω, έγκαταο-κήπτω (αΙίΟ

αοΐϊνβ). Ι);ΐ8ΐι ίι-οπι οηβΉ Η&ηά, «κ κρούω
ϊ)&ά\\ (νβτδ ηβιιί.) (οί ΐΗβ ββ», βίο.), »αίω V,
κλΐζωΓ. Β•ι«ΐΗη«(αφ.),ρ<ίθιο*Γ. ϋα5Η-

ϊη£ Γοιιηιΐ, άμφίπληκτο* V. ϋ&βΗϊη^
(«'/;'.) (οί αοϋοηβ), λαμπρό* Ρ, νεανικό*
Ρ. ΗΪ8 (1&8ηίη§ 0ΛΓ66Γ, τα τούτω
νενεανιευμενα (ϋ'ί'ιιι.)

Ι );ικΙ;ιγ(1 : ■».Οον/βτάί^
ΙλαΐΛ, τα δοθέντα Ρ, τα ώμολογημίνα Ρ
ϋαΐβ (ίπΐΐί), βάλανο*./; Ρ
ΟαΙο (ίϊπιβ), χρόνο* τη
Οαιιο : τλ 8πιβ£ΐΓ

ϋβ,υβηΙθΓ, θυγάτηρ _/
! ιταΐ* ^ τεκνον η, V
,

κόρη /, Γ. ΤΗβ (Ιαυ^ΗΐβΓ οί, ή νήΐΚ ρβη.
Οαιιπίΐβθβ : ν. Εβαι-ΐβββ

ϋβΛνάΙθ, ίλινΰω 7 : ν. αίβο ΏβΙβ,γ
ϋβ,ν/η (βΐίδβί.), (ω*/, βρβρο* 7ϊϊ, αύγαί,/ί />ί,
V. Οί ίηβ εΐαττη, έωθινό*. Α* άβ,ν/η,
βρθριο*, κατ* βρθρον, άμ" ήμερα, άμα τη ϊω

Ρ. Κϊβθ 8,4 ά»νη, ορθρ<ν« V

Ώ&ντη (νβτΐ), ίιίΓοφαίν» Ρ (αηά ιηβΙαρΚ.)
Όαγ, ήμερα /, ϊω* / ήμαρ η

,^ V. Βγ άα,γ,
ήμφαί αηά τή* ήμερα*, Ιπ' η'μαρ V

,

μεθ'

ήμίραν Γ
, ίν ήμερα V. Ηαρρβηϊη^ 1>7

άαγ, μεθημερινό* Ρ. Ιάςηΐ; οί άα,γ,
ήμφήοτιον φάο* V. Ιπ ίΐΐθ Ιϊ^ηυ οί (1&7,
1ν φάει V
.

Ένβιγ άα,γ, καβ' ήμίραν, άίΐ
κατ' ημαρ V
,

καβ' ίκάσ-την ήμίραν Ρ, οσ-
ημέραι Ρ. Λ11 (ΙίΙ/, 8 1* ημέρα*, πανήμιρο*

Γ. ΙιαβΙίη^ οηΐν α άα,γ, ίφήμ€βο* Υ.
Το-ίΐβ,^, σήμερον αηά τήμίροκ, τηδ' 4ν

ήμ<ρα V. ΐΐρ ΙΟ ίΐΐϊβ ά8.γ, ίι τί&' ήμί'ραϊ
V. Οη (ηβ ρΓβνϊοηβ άαγ, τη ιτροτφαία
Ρ. Οη 4ηβ ηβχί άβ,^, τη ύστεραία Ρ.
Ώ&Υ ίοΐΐονϊης ά&γ, ήμίρα ιταρ' ήμέραν
γιγνομίνη Ρ. δρβηά ί,Ηβ ά&γ, ήμ€ρ«ΰω,
διημιρίύω Ρ, πανημίρεύω V

.

Ι^αδίίη^' ίβη
(Ι^β, Βεχήμίροϊ Ρ. Οη ίηβ ιΗϊγοΙ άα,γ,
ίοιιπίι άα7,β<ί.(αί/;'. ),τρςταΪ05.τ€ταρταΪ05 ^'
Όαζζΐβ (παΙαρΗ.), ϊκιτλήσσω. Ώαζζΐϊης:
ν. Βπ^Ηί
Τ>β3.ά, νεκρό*, οί τ«θνηκότ«. οί κεκμηκοτα,
νίκυ* Κ

,

φβιτο* V
,

οί ύλωλοτκ Γ
,

οί νί'ρτίροι

V
,
ό μή λινσσβν V
,

οί κάτω Ρ
^ οί άιτογίνά-

μενοι Ρ. Όβ&ά \κ>άγ, νεκρό* 771, νέκν* 771,
V. ΈίβΛΐ-άβ&ά, ήμιβνή* Ρ. Κβοβίνίη§
ίηβ άθ;κ1 (<««(;.), νίκροδίγμων Ρ". Οοη-

άιιοΙΐη§ ίΐιβ <1β»<1, νεκροιτομιτο* V

Ι)*;ίΐι1Ι}•, ολίβριο*, θανάο-ιμοϊ. καίριο* V
,

θανατηφόρο* V
,

θυμοφθόρο* V

ϋ(>α£, κωφό*. ΚαΐΗβΓ άεαί, υπόκωφο* Ρ
ΒβαίβΠ, ίκκωφόω Ρ
ϋβ&ίηβ88, κωφοτη*/, Ρ
ΌβαΙβΓ, κάπηλο* 771, Ρ
1)β;ιΠη ^5, κοινωνία ^ ομιλία /, ο-υνουσία /,

σνναλλαγή /, V, επιμιξία /, Ρ. Η&νβ
(Ιοαίίηΰ;* %νϊΙη, σννειμι, χράομαι Ρ, ιτροο--
φί'ρομαι Ρ, ίττιμίγνυμαι Ρ, ιίϊ λόγου* ϊρχο
μαιΡ
Όββ,Ι οαί, νέμω, ταμιενω Ρ
ϋβΛΓ (1)6ΐθνβ<]), φίλο*, προο-φιλή*, ίίφιλή*

V
,

ίίιφίλητο* V
,

ίφ£μ€ρο5 V. Μγ άββ,Γ 81Γ,
ω δαιμόνκ Ρ. ΏβΒ,Τ (ίΐΐ ρΓΪΟβ), τίμιο* Ρ,
πολυτελή* Ρ ; ΟΓ Ό8β 1/ίβ </βη. θ/ ρτίοβ,
6.0. πολλοί ώνε'ομαι Ρ
ΌθίΐΓ]_ν, φίλω*, προσφιλω*
ϋββ,ΓΐΗ, άφορία /

; Ρ : ν. ^ίΐηί
ϋβ3.ίΗ, θάνατο* 771, τελεντή /, τίλο* η, κατα
στροφή /, δλεθρο* 771, V, μόρο* 771, V, <£δη*
771, V

,

το κατθανεϊν V
,

αναγκαία τΰχη V
,

απαλλαγή βίου V
. Ριιί (,ο άβα(1ΐ, απο-

κτείνω, θανατόω : ν. ΚΪ11. Ββ ρΐΐί ΙΟ
άβκΐΗ, αποθνήσκω. ΌίΛΐΐΙι \>

γ

άνο\νηϊϊ\^,

^δη* πόντω* V
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ϋθαί1ιΐ658 : ν. ΙηπηυιΊαΙ
ϋβΙ)&Γ : ν. ΗϊηάβΓ
ΌβΙ)!15β, διαφθ€ΐρω, κακέ» Ρ. ϋβΙ}8,86 ΐΗβ
ΟΟΪηα^β, κιβδηλήω Ρ
Όρ,\>α.Ια\Αΰ, άμφίλογοι, αμφισβητήσιμο* Ρ,
άμφισβήτητοϊ Ρ
Ώβύ&Ιβ : ν. Όίβρυίβ
ΒβΙ)3,11θΗθβ, άσωτοι, ακόλαστοι Ρ
ϋβΐΜίηοΙιβΓ/, ασωτία /, Ρ, ακολασία/,?
ΌώηΆΐγ : ν. ^β&ΐίηβββ
ΟθΒοηηίι-, χαρ£€«
Όβ\)ί, χρ&>5 η, όφίίλημα η, Ρ. Ιη άβΐ)^
ίητόχρββι Ρ. Ββ ΪΙ1 άββΐ, όφίίλω. ΒβΔ
άββίβ, τα Λττορα Ρ. Οαηοβ11ίη§ ο£
άβΐηβ, χρ<ων αποκοπή Ρ
ΟββίΟΓ, όφιιλέτηι »ι, χρηστήι τη, Ρ
Ώβοαάβ, δαάι /, Ρ
ϋβοΛπιρ : ί>. Οαιπρ, ϋβρ&Γΐ
θ6ο»ρϊί8.ίθ : ν. ΒβΗθ»ά

Όβοαγ (βίίδίί.), φθοράς, φθίσι*./*
ϋβ<3*7 (ϋβτό), σήπ-ομαι, μαραίνομαι, γηράσκω,

φθίνω V, τήκομαι V. Μώβ Ιο άβοίΐ^,
σήιτω. Οβ03.^ϊη§, σαιτρόι
ϋεοβαββ : ». ΰίβ, ϋβαΐΐι
ββΟβϊί, άιτάτη ^ ψίίδοι η, δόλοι τη, V,
δόλωμα Π, V
Όβοβϊίίιιΐ, δόλιοι, απατηλοί, κίβδηλοί, δολο-
τοιόϊ V, νποβλητάι V, ποικίλοι V
Όβοβϋ1\ι\\γ, ποικίλωϊ V
Ι'βοβϊνβ, απατάω, ϊξαπατάω, κλίπτω, ψίνδω,
σφάλλω, δολάω V, φηλάω V, παρακρονω
αηά παρακρονομαι Ρ. Οπθ πιυβί άβοβίνβ,
ίξαπατητίον Ρ
ΒβοβϊνβΓ, ψοιστή» τη, V
ϋβ06ΐ)ΐ1}6Γ : Ηββ χαμώνοί μ<σοΰντθϊ Ρ
ϋβΟβΠίνΪΓ&Ιβ, δίκαρχία/, Ρ
ΏβΟθϋΟ^, το ιτρί-π-ον, το κάσμιον, €νκοσμ£α

^ κόσμοι τη, V, το «ΐκοσμον Ρ, κοσμιάτηί
/, Ρ, «νπρίπβα /, Ρ
ϋβΟθηί, κόσμιοι, «ίκοσμοί, ίνπρίπήϊ, «ϋσχή-
μων
ϋβοβηΐΐ^, πρητόντωι, κατά κόσμον, κοσμίωι
Ρ, ίϋσχημόνωϊ Ρ
Ββοβρϋοη : ν. Όβοβϋ

Ώοοϊάβ, κρίνω, διακρίνω, δικάζω, γιγνώσκω,
διαγιγνώσκω, κυρόω V, ψηφίζομαι Ρ, γνώ-
μην ποιίομαι Ρ, βραβεύω Ρ, οτ 1186 δοκιΐ.
Οπθ ιηιΐδί άθοΐάβ, διακριτών Ρ
ϋβοϊρΗβΓ : ν. Κβίκΐ
Όβοίδΐοη, κρίσιι _/

]

διαγνωσιι ^ γνώμη /

το δίδογμίνον, βραβίία /, V, γνωσίϊ /, Ρ.
ΡΓβνϊοιίδ άβοίδϊοηδ, τα προδιδογμίνα Ρ
ϋβοϊβϊνθ : 1186 ιτανν, πανηλωι, αντικρνι Ρ

Ό&οί : ν. Αάοπι
ϋβοΐί (οί δΐιϊρ), κατάστρωμα η, Ρ, σίλμα
η, V

,

σανίι /, V. ϋβοΐίβά, κατάφρακτοι
Ρ, ίστ€γασμίνο5 Ρ. Νοί άβο^βά, άστί-
γαστο» Ρ
Οβοΐωιη, τραγωδ^ω Ρ
ϋβθ]3,ηΐ!ΐίϊθ1ι, ίττ£δίΐ|ΐ8 /, Ρ

,

λόγοι (πιδιικ-
τικ05 (ΑτϊβΙ.)
Ό&ο\β.ΐ&ύοη, λόγοι τ», κήρυγμα η, V

ΌοοΙη,ΓΟ, φημί, ϊκφημι, λέγω, σημαίνω, άττο-

φαίνω, ίκφαίνω, μαρτυρία, διΐσχυρίζομαι Ρ,
σαφηνίζω Κ

,

ιτροφωνίω V. ϋθθ1αΓ6 8,8 αη

ΟΓαοΙβ,χραω. ϋβοΙ&Γβ \νβ,Γ, καταγγΛλωΡ
ΰβοΗηβ (»Π 0&<Χ>), «ξόμνυμι Ρ: «. αίβο
Κβίαββ. ϋβοΐΐηβ («βΓδ ηβΐίί.), μ«τα-
ΐΓίιττω, άιτοκλίνω V

,

ίττΐ το χ«ϊρον μ«τα-

βάλλομαι (Ρ^ί<θ)
ϋβοΐϊηθ (αιιΐιαί.), φβίσιι/, φθορά/
Όβοοπιροδθ : ν. Ώβεβγ
ϋβοοΓαΐβ : ν. ΑάοΓΠ
ΏβΟΟΓίΐΙϊοη, κόσμοι τη, αγλάισμα η, V

,

{γκαλλώιησμα η, Ρ
ΌβοοΓοιιβ : β. Όβοβηί
ϋβοοπιπι : ν. Βθοβηο7
ϋβ0Ο7 (νβτί), δίλίάζω Ρ
ϋβΟΓβ»8θ (βωάίί.), μίίωσιι/ Ρ
ΒβΟΓβΜβ (ΐ)βτδ), {λασσόομαι Ρ, μβιάομαι Ρ
ΒβΟΓββ (ίίίόίί.), ψήφισμα η, διάγνωσιι /,

δόγμα η, Ρ. Όίνϊιιβ άβΟΓββδ, θέσφατα
η, ρΙ,Υ
ϋβΟΓβθ (νβτΐί), κρίνω, διαγιγνώσκω, ψηφί
ζομαι, κραίνω V

,

χίΐροτονίω Ρ. Ιί 18 άΐ'-
ΟΓββά, δοκίϊ, δί'δοκται. II Ιι.ΐ8 1)β6η
<3θΟΓββά 1)7 ίίΐίβ, «(μαρται
ϋβΟΓβρϊΙ., ο-νν γήρα βαρύι (8ορΚ.)
ΐ>ΖΟΤγ, διασύρω Ρ

7—2
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ΟβάϊοαΙθ, άνατίΟημι, καθιφοω, άγίζω V,

εξαιρώ Ρ. Ββ (ΙοςΙϊοίΐϊοά, ανάκ«ιμαι.
Τηΐη£ άβάϊοαίβά, Ανάθημα τ»
ϋβάυΧΘ, συλλογίζομαι Ρ
ϋβάΐΐοί, αφαιρώ, ϋφαιρώ, απολαμβάνω
ΌβάΐΙΟυΐοη (ώ ΙιΟσϊο), συλλογισμός 771, Ρ
ϋββά, Ιργον η, πρά£ις /, πράγμα η, πράγος
η, V, ?ργμα η, V. Ιη άββά, ορρ. ίο Ιη
τνοΓά, ϊργω Ρ, χ«ρσ{ Ρ. Ιη νβΓ7 άββά,
αληθώς, τφ 8νη Ρ
ϋββά (1θ§8,1 άοουπιβηΐ), γραμματ<ΐον η, Ρ
Ώββνα : ν. Τηίηΐι, ΟοηδϊάβΓ
Ώββρ, βαθύς, μ«λαμβαθής V, βαθυσκαφής V,

βαθύσπορος (θ£ 80Ϊ1) V. Ώββρ-ΓΟΟίβά,

βαθνρριζος V. ΡοΐΙΓ άββρ, ίττΐ Τ€σσάρων Ρ.
Ιη άββρ β,ΤΤΆγ, ούκ Ιν' ολίγων ασπίδων Ρ.
Ββ άββρ ϊη (β

,

8η!)]θοΙ), πολύς «Ίμι <ν Ρ
ϋββρ (βηύίΐ.), βυθός »», κ : ί>. α&ο 8β»

ϋββρ1}' (θ£ ίββϊϊη^β), πολύ, σφόδρα
ϋββΓ, ίλαφος τη,/
Όβίαβθ, ΐΜρικσιττω Ρ
ΙΚ.'ίίΐιιΐίΐΗοη, βλασφημία /, κακηγορία /, Ρ
ΌβίΒ,Τα&^ΟΓΥ, βλάσφημοι Ρ
Όβΐ&τηβ, βλασφημώ» Ρ
Όβί&Τίλϊ, \>γ, ϊρημος Ρ. Ιι08θ &π αοΐϊοη \>γ
ιΐοϊιιιιΐΐ, ίρημην (δίκη ν) οφλισκάνω (Α)>::ιι.)
ΌβίββΛ, (βηδβΐ.), τροττή /, τροπή δάρος V

,

Ύ\<ητα. /, Ρ
Όβίβα,ί (νβνο) : ν. Οοηφιβτ
Όθίβοί, το ίλλιπίϊ Ρ, ϊλλίιμα Π, Ρ
ϋβίβοίίοη : ν. ΚβνοΙΙ
ϋβίββίίνβ, ίνδ£η'ς, ϋποδ€&ττ€ρος Ρ, 4λλιπης Ρ
Όβίθηββ, αλκή /, προβολή /, πρόβλημα η,
Ιρυμα 71, ίττάρκίσι;./) V

,

ϊπαλ{ις_/| V ; (ϊη
1β.ν/-οοαΓί), απολογία _/

| Ρ
Ώβίβηοβ1β88, ϊρημος, άφρακτος V

ϋβίοικί, βοηθώ, άμΰνω, 4παμννω, άλέξω ηηά
άλί'ξομαι, προΐσταμαι, ίιταρκώ V

,

παρα-
στατώ V

,

προστατώ V
,

φύομαι V. Ι)θ-
ίρ,ΠίΙ Οηβδβΐΐ, αμύνομαι, άνταμύνομαι ;

(ββ£θΓβη£ΐηά) προαμύνομαι. Ώβίβηά οηβ-
8β1£ (ϊη 8, Ιβ,ΐίτοουΓί), άπολογέομαι. Οηβ
ηαιιβί άείβηά, άπολογητίον Ρ. ϋβίβηά-
ϊη£ (αίΙ$.), προστατήριοί V
,

αρωγός V.

άλ£ξητήρΐ05 V

Όβίβηάαηί, 4 φ<ύγων. Ββ άβίβηάβ,ηΐ, φιύγ»
ϋβίβηάβΓ, προστάτης ιη, αρωγός ιΐι, V

,

αλφττήρ »τ», V

Ώβίβηβϊνβ β,Πίαηβθ, «ιτιμαχία /, Ρ
ϋβίθΓ, αναβάλλω : ν. αίβο ΌβΙ&γ
Όβ£βΓβηθβ, ίπιστροφή /, V

,

ίντροπή /, Υ
,

σΐβα* Π, V

ϋβϊβΓ ίο, π<ίθομαι, συγχωράω, ύπίίκω, «ττι-

στρί'φομαι
ϋββαίιοβ, κάμπος τη, κομπάσματα η, ρΐ, V

,

καταφρονησις /, Ρ
ϋββοϊβηο^ : ν. ϋβ£βοο
Βββοϊβηΐ; : ν. ϋβ£βοίΐνθ. Ββ άβββϊβηί,
έλλίίπω, λίίττομαι, ΟΤ Η8β 8(1 (ίΐηρβ1•8.)
ϋββίθ (βυ,ΟβΙ.), στίνάπορον η, Ρ, τα στίνά
Ρ, μνχάς τη, V

ϋβίϊΐβ (νβτο), μιαίνω, λυμαίνομαι, καταισχύ
νω, χραίνω V. ΰββίβά (ρά]•), προστρά-
παιος V

Όββίβηίθηίι, κηλΐς /, μίασμα η, V

Ι_)ρίϊηρ, ορίζω, διορίζω, διαιρίω. ϋθβηβ
1)ΡΚΪ(1ρν, προσδιορίζω Ρ. Οηβ υιυχί
άββηβ, διοριστέον Ρ
ϋββηίίβ, άφωρισμένος (ΑνίΜ.)
Όβ&ηϊύοη, 8ρο5 -τη, Ρ, ορισμός τη, Ρ. 8ο
ηιιιοΐι 1^7 \ν»γ ο£ άββηϊίϊοη, π«ρΙ μίν
τούτων 4πΙ τοσούτον ώρίσθω (Ατΐ&ίΛ
Ββ£θΓΠ1βά (αά).), δΰσμορφος V

Ββίοπηί^, αίσχος η, αμορφία /, V

ϋβ£Γ»ιιά : ν. Οηβαί

Ώβ^α^ (βχρβηβββ), παρίχω, χορηγώ Ρ
Οβ£ί : ν. ΟΪβνβΓ

ΐ)βίγ, καταφρονώ
Ώβ§β1ιβΓ0.4β, άγ€ννής, κακές, χίίρων, δυσγινής
V. Ιη Λ άβ§βηβΓ&ίβ βρϊηί, άγ€ννώς
ϋβ^Γβά&ίίοη, ατιμία /(ββρ. %η ΙβραΙεβηββ):
V. αΙβΟ ϋΪ8§Γ8,0θ
ϋθ^πιάβ, αίσχύνω, καταισχύνω, άτιμόω (β«ρ.
νη Ιβί/αΙ ββηββ). ϋβ£Γαάβ<3, άτιμος (ββρ.
%η ΙβραΙ ββηββ)

ϋο^Γββ (δίαίίοη), αξίωμα η : ν. αίβο Βαιιΐί
ϋβ^Γβθ (απιουηΐ) : «ββ 8σον, οτ ά%

τοσοδτον Ρ
ϋβ£Γ668, Ι)^, κατ" ολίγον Ρ: V. άΙίΟ
0Γαάυα1ΐ7



Όβϋγ—ϋβηιβ8η6 53

Ώβϊΐγ, άποθίόω Ρ, θεοί» Ισόω V, δαιμονίζω V
ϋβΪ£Ι1, άξιόω
Ώβίίγ, θεό» ΜΙ, ΤΟ θείον, δαίμων ΠΙ, τι) δαιμόνιον
Ρ. 8οηιβ ίηίβΓνβηΙίοη οί α άβίίγ,
δαιμόνιον τι Ρ. Έγ ίηβ ροννβΓ οί α
(Ιβϊυν, δαιμονίω» Ρ
ϋ&)βοΙβ(Ι, κατηφη'ί : ν. αΙ$ο 8&ά. Βθ
άβ)βθί#ά, κατηφε'ω
ϋβίβοΐΐοη, κατήφεια/
ϋβΐηγ (βΐίόίί.), αναβολή/ τριβη/^ διατριβή/ όκνο» τ», ϊδρα/ μελλησι»/ Ρ, μονή /
Ρ. Νο ΙΪΠ1Θ ίθΓ άβίβ,γ, ούχ ϊδρα» ακμή
(δορη,). Αρρίίοβ,ίϊοη £ογ άβ!&7 (ϊη
Ι&νζ-ΟΟΙΙΓίβ), ύπωμοσία / Ρ
ΏβΙβ,γ (νβτΐ) ΟΟΐ.), κωλύω, παν», επέχω V,

εμποδίζω 7, βραδύνω V, έκκρούω Ρ; (ϊΐαν.Ι.),
όκνε'ω, χρονίζω, έπεχω, μέλλω, διατρίβ»,

ενδιατρίβω Ρ, σχολάζω 7, Οηθ ΠΐυδΙ
(Ιείβ,γ, μελλητεον
Ββ1&76Γ, μελλητήί ΤΠ, Ρ
ΐ>Β\α.γϊΤ1% (αά)•), οκνηρό», χρόνιο* V
ϋβίβ^αΐβ (βκδβί.), πρόβονλο» τη : ν. οΙβο
ΑπΐΙ>£183&άθΓ

ββίβ^αΐθ (νβτδ) : ν. (1) δβηά, (2) Εηίηιβί
ϋβ1βΙβηο\ΐ8 : ν. Ιη|αΐΊ008
ϋβ1Ϊ0€Τ8,υθ(ΐ>«ί•£>), βουλεύω» »<Ι βουλεύομαι Ρ,

κοινολογέομαι Ρ, χρηματίζω Ρ, περισκοπέω
V. Οηθ ηιιιβΐ εΙθϋββΓίΐΙβ, βουλευτεΌν

ΒβΗΙ>ΘΓ£ΐίθ (αά].), προαιρετό» Ρ
ΏβΙΪΙ^βΓΕΙυβΙ^, ίκ προαιρεσεω» Ρ, απο γνώμη*
V, έκ προθυμία» V
ΏρΙΠίβΓίΐί,ίοη, λόγοι ?», βουλή / λογισμό;
τη, διαλογισμό» τη, Ρ, φροντί; / V
ΌβΥΛ&ΓΒ,ϋνβ : ν. ΡβχΙϊαιηβηίΐΐΓ^
Β61Ϊ0&07 (οί Ηνϊηο;), τρυψή / χλιδή / V,
άβρότηβ / 7, το άβροδίαιτον (Τίικΰ.) ;
(άβΙΪΟΛυθ ίοοά), ίψα η, ρΙ,Ρ, τραγήματα 71,
ρΐ, Ρ; (τηβΙαρΚ.) παροψώνημαΠ (Αβ8θΚ.)
Ι)θ1ίθ8.ίβ (Ιβηάθΐτ), άπαλόΐ, τίρην 7, μαλ
θακά» V; (Ιιαχιιήοιιβ), τρυφερό», άβρόϊ V;
(ο£ ίβχίιΐΓβ ογ εοιιηά), λεπτό»

Ββ1ίθ»Ιβΐ7 (ΙΐΙΧΠΓΪΟϋδΙ^), τρυφερω», άβρώϊ
7. Χιϊνβ άβΐίοαυβίν-, τρνφάω, χλι&αω V,

άβρννομαι V
ϋβΐίοίοαβ : ν. δννββί

ϋβΗ§Ηυ (βΐίδϊί.), ηδονή / τέρψι» / χαρά/ χάΡ« / χ»ρμ» «ι Ρ> χ«ρμονή / Γ.
ΤΙι&υ \νΙιίοΗ £Ϊνβ8 ιΐβΐί^ΐιΐ-, άγαλμα μ,
Γ, τα χαρτά V
ϋβΗςηί (νβτ(> αοί.) : υ. ΈΙββ,εβ

ϋθΗ^Ηυ (νβνύ ηβηΐ.), χαίρω, τέρπομαι,
άγάλλομαι, γηθάα V. ΤΙιίιΐί,Ή ϊιι Μ'Ιιίί'Η
ν/β,Γ άθΐί^ΐΐυβ, οΙ« & πόλεμο» άγάλλίται

(Τ/ΐΗΰ.). ΏνΥιφΙβά ("■((/■), αο-μ«νο»,

περιχαρή»

ϋβΐί^ΐΐυίϋΐ : ν. ΡΙβακΗ,ηυ

ΰβΐΐηβ&υβ, υπογράφω Ρ, ο-κιαγραφέω Ρ
ϋβΐίηφίθηο^, ο-φάλμα η, πλημμέλεια /,
Ρ
ϋϋΐίηηυοηί, & άδικων, & πλημμελών
ΌβΙΪΓΪοιιβ : ν. Μαά
ϋβΙΐνβΓ : ν. Γγθθ, 8ίΐνθ. ϋθΗνβΓ (& ΙβίΐβΓ
ΟΤ Π1β88α§θ), άποδίδωμι Ρ, απαγγέλλω Ρ;
(& ΒρββοΗ), άποδείκνυμι Ρ
ϋβΙίνβΓ&ηοβ, λύο-ι* /, απαλλαγή /, ο-ωτη-
Ρία/
ΏβΙΐνβΓβΓ : ν. ΙιΛβΓβ,ίοΓ, 8ίΐνΐουΓ
Όβΐΐ, νάπη /, βήοχτα /, V. 0£ 8, 6θ11,
ναπαΐο» V
Ββίαάβ : ν. ϋβοθϊνβ
Ώβ1υο;θ (#ι*όίί.), ίπίκλυο-ι» /, Ρ, κατακλυσ
μό» τη, Ρ, επιρροή/, V
ϋβΐΐίβθ (ϋβ^δ), κατακλύζω
ϋβΐΐΐβίοη, άπατη/ ατη/ V
Οβίυβϊνβ : ν. ΰθοβΐΐίιιΐ
ϋθΠ1Λ§Οο^1β, δημαγωγό» τη, Ρ. Βθ α
άβΗ18,§0§υθ, βημαγωγί'ω Ρ. Ιι68<ϋη§
(ΙβΠΙίΙ^οςαθ, ο προστάτη» τοδ δήμου

(Την,ΰ.)
ϋβπιιιη(1 (βΐίδβί.), αΐτησιβ/ Ρ, ά|(ωσι»/
Ρ, δικαίωσι»/ Ρ
ΒβΠίαηά (ι7β^6), δέομαι, αίτίω, έζαιτέω,
άξιόω, δικαιόω Ρ. ϋΐΜη,ιικΙ οοΰΐΐ, άπαιτέω. (
ϋβωαηά κιθηθγ, πράσσομαι Ρ, έγκαλέω
Ρ. ϋθπΐίΐηί Βββίάββ, προσαιτέω. ϋθ-
πΐ8.ηά ϊη ΓβΙιίΓη, άνταπαιτέω Ρ. Οηθ
ιηυβί άβπΐ8.η(1, αΐτητέον
ϋβΐιιαη-,'ΐίίϋΐ), Ιίηο οι, 8ρο» τη, Ρ
ϋβιιιβ&ιιουΓ : ν. ΜαηηθΓβ

ϋβηιβδηΘ, τεμενο» η
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ϋθΜψοά1, ήμ£θ«>5 τη

ϋβΠ1Ο0Γ£107 (£ογπι ο£ ^ονβΓηπίθηί)), δημο

κρατία^ Ρ. Ιιίνβ ιιηάβΓ α. άβπιοοΓ&ο^,
δημοκρατέομαι Ρ. ϋβΠΚ)0Γ3.0γ (ΐΗβ ρβΟ-
ρΐθ), βήμοϊ τη, ιτλήθοϊ η, οί πολλοί
ϋβΙΠΟΟΓΛίίο, δημοκρατικό! Ρ, δημοτικοί Ρ,
Ισ-ονομικοϊ Ρ. 1ιίΙ\ν1θ88 άβηκκτιιΐίο
οΙλπιοιιγ, δημοβρουΐ αναρχία (ΑβκΛ.)
ϋθωοϋδΐι, ιτορβίω, καθαιρώ), ίξαλιίφω, αφα
νίζω, άίστόω V, πίρθω V, ίκττίρβω V.

Οιιβ πιυκί ϋβπιοΐίκΐι, καθαιρίτίον Ρ.
Ηβΐρ ίη άβπιοΐΐβηϊης, ο-υμπορθέ» V.
ϋβιηοΐίδηβά (αά].), ανάστατοι
ϋθΐηοΐίΐίοη, καθαίρ«η» /, Ρ
ϋθπαοη, δαίμων »», «ΐΓβ/^ίη Ιαάββηββ; βο
α/,50 το δαιμάνιον Ρ
Γ)βΙΙ10Ι18ΪΓ8.ίβ, δ«ίκννμι, άττοδίίκνυμι, δήλο»,

διασαφώ). Οηβ ηιυβί άβηιοηβυΓαϊβ, άπο-
δ€ΐκτ«Όν Ρ
ΌθπιοηδίΓ&Ιίοη, άττόδίΐξυ /, Ρ
ΟβΠΙΟηβίΓΛίίϊνθ, άττοδίικτικόϊ Ρ
Ώβταοτα,ΙΪΒΒά : ν. (1) Όβ£βηβτΒ.ϊβ, (2)
8ρΪΓΪί1β88
ΒβπιιΐΓ, 6κνίω : ν. αίβο ΟοηίΓαάϊοί
ΌβΠΐιΐΓΤβΓ (ϊη Ιβ,ντ), παραγραφή /, Ρ
ϋβηΐϋΓβ, ο-πουδαΐοϊ, σίμνοϊ, ίΐίκοσμοϊ
ϋθη, αντρον η, θαλάμη /
ϋβπίαΐ, αρνησΐϊ_/°
Ι)ι;πίζ(.•η, μέτοικοι τη : V. αίβο Ιηη&Μ^-
ΛΠί
Οβηυιηίη;ιΙϊοιι, ίνομα η
ϋβηοΐι•, σημαίνω
Ι)βηουΠ06, μηνίω, ίνδίίκνιιμι Ρ
ϋβΠββ, ιτυκνόϊ. Μαΐίβ άβηδθ, νυκνον,
Ρ
ϋβηββΐ^, ιτνκνοϊ Ρ
Ώβαάίγ, πνκγότ^ί /, Ρ
ϋβηνίάβ, γυμνά», ψιλάω Ρ
ϋβηιιηοίίΐίίοη, μήνυμα η, Ρ
ΐ>βηγ, άρνέομαι, ίξαρνίομαι, άπαρνίομαι,
άναίνομαι, οί φημι, άντιλ«'γω, άντίϊπον,
ϊξαρνό; «Ιμι ΟΤ γίγνομαι Ρ. ϋβΠ^ 011
υίΐΐΐΐ, άπάμνυμι. Οηθ ΠΙΙΙδί (Ιβη^, άνπ-
λ«κτίον. \νΐι»1 ολπ ββ άβηϊθά (αφ.),
άρνήο-ιμοϊ V

ΰί'ραΐΊ, αιτ«ιμι. απέρχομαι, οίχομαι, άποίχο-
μαι, αποβαίνω, «κβαίνω, άφορμάω αηά άφορ-
μάομαι, εξορμάω αηά ίξορμάομαι, ίξίσταμαι,
ίξανίσταμαι, μιβίσταμαι, απαλλάσσομαι.

Ι)θρ{ΙΓί Οβ£θΓ6, προαποχωρέω Ρ. ϋβρ&Γί
1)^ 8ίθ3.1ίη, ΰπφ'ρχομαι Ρ, νπίξάγω πόδα
V, ύφίρπω V. Ηανϊηο; άβρβτίβά (αά}.),
φροΰδοϊ, Ικτοποΐ V. Τηβ άβρ&τίβά : ν.
Όββή

ϋοραι-Ιπιοπί (οί §ονβπιιηθηΙ), μίροϊ Ή)«
πολιτίίαϊ Ρ
ϋβρ9τίΐ1Γ6, ϊξοδθ5 /, απαλλαγή /, άποχώ-
ρηοΐί /, Ρ
Όί'ρβικί ΟΠ, άρτάομαι, 4ξαρτάομαι, άνάκ<ιμαι,
(χομαι, ΐκκρ<μάννυμαι. (ίμί <>τ κάμαι ιοίί/ι
4ν αηά άαί. V. λΐηΐνθ ίο άβρβηά οη,
άναρτάω. Ηο είβρβηάβ οη Ιΐιβ βρβαΙ^βΓ,
<στΙ τοΰ λίγοντοϊ (8ορΗ.). Αβ £βΓ &8

άβρβηάβ οη, (ν«κα ο?• οΰνικα νηΐΗ

ρβη.
Όβρβικίη,ηί (βΐίδβί.), *πηρίτη» η
ϋβρβηάβηοβ, πίστΐϊ_/"

Οβρβηάβηί οη, νπ€νβυνο« Ρ
Οβριοί, γράφω, ζωγραφω Ρ. ϋβρΐοί ΓΟυ^η-
1γ, σκιαγραφώ) Ρ
ΒβρΙοπΛΙβ : ν. Οηβνοηβ
ΒβρΙοΓΘ, κλαίω ΟΤ κλάω, δακρνω, βρηνί'ω,
οδύρομαι, ολοφνρομαι, γοάω V, α'ιάζω V

ΐ)&ρ\ογ (ΐΓΟΟρβ), 4ξιλίο-σ•» Ρ, άναπτΐο-σ» Ρ
ϋβρορυΐΛίβ, ίρημάω, Κινάω V. Οβρορίΐΐίΐίβίΐ
(θά}.), ίρημοϊ, κένανδροϊ V

Ββροι-ΐηιβηΙ : ν. ΜβηηβΓβ

ϋβρΟΒβ (& ΠιΙθγ), «κβάλλω ; (»8 3. \νϋηβ8β),

μαρτυρέω

Όβροβϊΐ; (βΐώβΐ.), παρακαταθήκη Ρ. ϋβρΟβϊί
οί ΟΟΚΓΪ-ίββΒ, πρντανίϊα η, ρΐ, Ρ. Ώβ-
ροβίΐ (αΐΐιινίαΐ), πράο-χβο-ι» /, Ρ
ϋβροβϋ (υβτΐϊ), άποτίθημι Ρ, κατατίθημι Ρ.
όβροβίί ϊη Λθ υη,ιιΐν, 4πΙ τήν τράπι{αν
τίθημι Ρ
ϋβροβίίϊοη (βνίάβηοθ), μαρτυρία /, Ρ.
Ι)βρο8Ϊίϊοη-1κ)χ, ίχϊνοϊ ϊη, Ρ
ϋβροί, αποθήκη/, Ρ
ΡβρΓανβ, διαφθιίρ», λωβάομαι. Ι)βρΓ3.νβ(1 :
υ. αίβο \Υΐο1ίβ(3
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ϋβρΓβ,νϋγ : ν. "ν^ϊοΐίβοίηβδβ
ϋβρΐ'603,1ρ, παραιτεομαι, απεύχομαι
ΒβρΓβΟΪαίβ, διασύρω Ρ
ϋβρΓβά&ίίοη : ν. Κοβοβιγ
ϋβρι-βεβ, ταπεινοω Ρ. ϋβρΓβδδβά (αοζ?'•),
δύσθνμ.05, κατηφήϊ, βαρύψυχοϊ V
ϋβρΓβ88ΪΟΠ, δυσθυμία /, τ& δύσβυμον Ρ,
κατήφίΐα /
Ββρπναίΐοη, στερησις /, Ρ
ΰβρήνβ, στερεω, στίρομαι, στίρίσ-κω, άιτο-
ατίρί'ω, άφαιρεω αηά άφαιρε'ομαι, άμερδω
V. Ββ άβρπνβά, τητάομαι, συλάομαι,
εκπίπτω

ϋβρΐΐι, βάθος η, βυθός τ», V, βενθος η, Γ.

ΙίβρίΙΐδ (ο£ ίΐΐθ ΐίικΙβΓνοΓίοΙ), κευθμώνες
τη, ρΐ, V. Εγοπι ίΐΐθ άβρίίιβ (ο£ 4Ηβ

8β&), βυσσόθεν Γ
ϋβραΐβ : ι). 8βη(1

ϋβραίγι υτταρχοϊ 7»

Έ>βΓ&Ώ§βά : ν. Μαά
ΏβΓκΙθ : ν. Ια«§1ι 8,4. ΒβΓίάβΓ, γελαστής
«Ι, V. ϋθΓΪ8Ϊ0η, γέλως τη. ΰβπβϊνβ,

Κε'ρΤΟμΟΪ V
ϋβπνβ (ββυ), πορίζομαι Ρ, εκιτορίζομαι Ρ.
ΌβΓΪνβ<1 (οί α ηβ,ηιβ), παρώνυμο» Βγ
άβηνΛΐίοη, παρωνύμως Ρ
ΌβΤΟξΒΑβ ίΐΌΠΙ, ίλασσόω Ρ
Ι)β80α,ηυ υροη, μακρηγορώ», ίμνέω
ΒβδΟβηά, κάτειμι, καταβαίνω, κατέρχομαι,

καθε'ρπω Κ. Ώθ806ΐκ1 ν/ϊίΐΐ, συγκατα-
βαίνω. Μαΐίβ ΐο άββΟβηά, καθίημι, κατα-

βιβάξω Ρ. ϋβΒΟθΐκϋηβ (αά].) (οί Λιιη-
άβΓΟοΙί), καταιβάτης V
ϋββοβηάίΐηΐδ, Ικγονοι, οί ϊπειτα Ρ, παίδων
παίδες V, οί μεθύστερον V : V. αίβο Οιϊΐϋ,
Κβ,Οβ. Ββ 3. άεβοβικί&ηί, ίκγίγνομαι
ϋββοβηί, κατάβαστς/, Ρ. ΒβδΟβηί (Ι&ηά-
ϊησ) οη β. οοιιπΙγ^, άπάβασις /, Ρ.
Μεώβ βιιοΗ & άββοβηί, αποβαίνω Ρ.
ϋβδοβη* (Ηηβιι^θ) ; «• ί"8ΐηΐ1ν
ϋβ80ΓΪΐ)β, διίξειμι, άφηγίομαι, Ιξηγίομαι.
ϋββΟΠρίϊοη, λόγος τη, ίξήγησις/, Ρ; (βΟΓ*,
Ηηά), Λδος η, Ρ, Ιδία /, Ρ ; οτ ν,ββ
τοιούτος ΟΤ οίοι

Ώβ&οτγ, όράω, καθοράω, άθρεω

ϋβββΟΓ&ίβ, μιαίνω, χραίνω Γ
ϋθδβΓ* (αφ\), ϊρημοϊ, άστιβής Γ, απάνθρω
πος V. ΜΗ,Ιίβ (ΙββΟΓΐ, ερημόω, κενάω 7.
ΒβΒβΓυ (πΐβΓΪί), αξία/ ΒββθΓί (ν/ώίθ),
ερημία /
ϋββΘΓΐ (ΐιβτσ), λείπω, απολείπω, εκλείπω,

προλείπω, προδίδωμι, νοσφίζομαι V.

ΒββθΓί (ββ Λ 8θ1άΪ6Ι•), αυτομολώ Ρ,
απαυτομολίω Ρ, λείπω ταξιν Ρ
ϋθδβΓίβΓ, αυτόμολο* 7», Ρ
ΌβδβΓίϊΟΠ, απόλειψα /, Ρ, αποτροπή _/

", Ρ.
ϋβδβΓίϊοη (θ£ £1 8θ1(1ϊβΓ), λιποταξία /

,

Ρ, αυτομολία /, Ρ
ΒβββΓνβ, αξιοϊ «Ιμι, δίκαιόϊ €ΐμι ; οτ 118«

προσ-ήκιι (ίτηρβτβ.). ϋ68βΓνϊη§, αξιοϊ,
ίΐτάξιοϊ V

.

ββββΓνβίΙ, αξιοϊ, ίπαξιοϊ V.

ϋβδβΓνβάΙ^, άξίωϊ, κατ' άξίαν, ίπαξίωϊ V

Όββϊβη (βηοβί.), βουλή/ βούλευμα Π, μήτιϊ

/, V, Ινβΰμημα ί», Κ
.

Έγ ί(?8Ϊ"Π : «.
ϋβδί^ηβάΐ^
Ββδί^η (νβι-Ι)), ίννοίομαι, βούλομαι ; ΐτζ. οαά

Ββηββ, ίπιβουλεΰω Ρ. Β*68ί§ηίη§ (αίξ;.),
ίττίβουλοδ

Όβδϊ^ηαΙθ, ονομάζω
ϋβδϊ§ηβ,ϋοη, βνομα η
Ββδΐ^ηθάΐ^, ίπίτηδίβ, ε|επίτηδε$ Ρ, {κ
προνοία}
ΒβδίΓΒ,Μθ, ποθ«ν&, άγαπητ<5«, ίφίμερος V

,

πολΰζηλο$ V
,

αιρετός Ρ
ΒββΪΓΘ (βτίόίί.), επιθυμία /, ϊρ»« τη, πόθοι
τη, Ιμεροι τη, Γ
,

ζήλοϊ τη, V
,

6ρεξι$ / Ρ,
δρμή /, Ρ

ϋβδΪΓΘ (νβτδ), επιθυμίω, ποθίω, χρήζω,
ίφίεμαι, έρίγομαι, αντέχομαι, Ιμείρω V

,

μενοινάω V
,

μίμονα V
,

ο-πουδάζω Ρ, γλί-
χομαι Ρ; οτ Η8β άββίάβταΐίνβ νβτδ, β.ρ.
πολεμησ-είω Ρ

, Ι (ΙβδΪΓΘ ίο §0 ίο ν?8Γ.
81καπ3 ϊη α άβδΪΓβ, ο-υνθελο V

,

στ^εβέλω Ρ
ϋθβΪΓΟΗδ, πρόθυμοι, επιθυμητικός Ρ, λελιμ-
μίνοϊ V. Μ.αά]γ άββΪΓΟΪΙδ, δυο-ίρωϊ Ρ
Ββδΐβυ : ν. 0β»8β
Ββ8^, τράπεζα /

Ββδοΐβ,ΐθ (αά}.), ίρημος, κενόϊ V
,

κίνανδροϊ

V
,

άνανδρος V
,

ήρημωμενος V

ΰβδοΐαίο {νβτο) : ν. Κανάς©
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ϋββοΐβ,ϋοη, έρημ£α /
ΒθβραΪΓ (βΐίδίί.), άΟυμία /, άπονοια /, Ρ,
το Ανέλιτιστον Ρ, δυσθυμία /, V
ϋβδρίΙΙΓ (νβτύ), άθυμέω, άπείρηκα, άττονοίομαι
Ρ, άνλπίστωί Ιχω Ρ, άδημονε'ω Ρ, δυσθυ-
μίοραι V. ϋββρβ,ϊπη^ (αά).) : ν. ΏβΒ-

ρθΓ&ίθ
ϋββρ&ίοΐΐ (βΐίδίί.), επιστολή /
ϋββρβ,ΐοΐι : ν. (1) 8βηά, (2) Κϊΐΐ
ϋθ»ραίθΗ (1)113111633), διαττράσσομαι Ρ
ΌββρθΓαίβ, άνέλπιστοϊ, άθυμοϊ, δΰσελπι»
V, άνελπυ V, άπονενοημένοϊ Ρ] (Γβοΐε-
1θ8δ), πανοΰργοϊ
ΡββρθΓ&Ιβΐ7, άνιλιτίστωϊ Ρ
Σ)β8ρΪ8θ, καταφρονεί•), ϋττερφρονε'ω, ατιμάζω,

ΰπεροράω Ρ, όλιγωρεω Ρ, 4ν Αλιγωρ£α ιτοιέο-
μαι Ρ, όλιγώρω5 ϊχω Ρ, ούδαμοΟ λέγω V,
άποπτί» V. Οηβ ΠΠΙδί; άβ8ρΪ8β, ολιγωρη-
τέον Ρ
Όβ8ρΪ88Γ, υΐΜράιττηϊ 7»

ϋββροϊΐ : ν. ΡΙιιηάβΓ

ϋβεροηά : ν. ϋβδρβ,ΪΓ
Όββροί, τίραννοϊ τη, δΛπτοτηϊ πι
ϋθβροίϊο, τυραννικοί, δεσποτικοί Ρ
ϋββροίίο&ΙΙ^, τυραννικών Ρ, δεσποτικώ; Ρ
ϋββροίϊδΠΙ, τυραννίί ^ το τυραννικών Ρ,
δεσποτεία _/

| Ρ. ΕχθΓΟΪβθ άββροίίδΐιι,
τυραννάω, τυραννεύω, δεσπόζω, δεσποτε'ω

Ββ88βΓΐ, τραγήματα Μ, £>ί, Ρ, τρωγάλια Π,
Κ Ρ .

.ΌοχΙπκιΐίοη, τέλο$ τι, σκοποί τη, τέρμα
η, Ρ

ϋββϋηβ, τάσσω, διατάσσω, καθίστημι, τ£-

θημι V
. ϋθβίίηβά (αφ'.), εϊμαρμίνοί,

μόρσιμοί V

ϋβ3ίϊη}τ : ι). ΕΉ,ίβ

ϋεβίϊΐΐιΐο, ίνδεήί, ϊρημοϊ, ακληροϊ, άμοιροι

V
,

γυμνοί V
. Ββ άβΒίίυϋΐΘ, σπανίζω.

Μαΐίβ άββίϊίΐΐΐβ, όρφανίζω V

Ώ«8ίίΙνΐϋθη, ένδεια/, απορία^ ο-πάνΐϊ./"
Ι)(';8ΐΐ'θ_ν, αλλυμι, άπόλλυμι, διόλλυμι, φθείρω,

διαφθείρω, καταλύω, ττορθέω, άναιρε'ω, καθαι

ρεί», αναλίσκω, εξαλείφω, αφανίζω, φθίω V
,

καταφθίω V
,

πέρθω V
,

έκπε'ρθω Γ
,

έκπορθίω

Γ, ίξαπόλλυμι Γ
,

εξαποφθείρω V
,

άϊστόω

V
,

ίξαΐστόω V
. Οηβ ΠΗΙβυ άβδίΐΌ}-,

καθαιρετέΌν Ρ. ϋββίΓΟ^ ΐη ίΐΙΓη, Ανταπάλ-
λνμι. ΏβδίΓΟ^ &1οη£ νηΐΐι, συναπάλλυμι
Ρ. Βθ8ϊγο7 ΒΓβ,άιι&ΙΙ^, *"•4»ιΡ^ω V

.

ϋθβίΓΟ^βά (αάβ.), άνάστατοϊ, έξώληϊ Ρ,
αΐστο* V

ϋββίΓΟ^βΓ, καθαιρέτηϊ ίίΐ, Ρ, διαλυτήί 7»,
Ρ, άναστάτηβ 171, V

,

πορθήτωρ 771, Γ
,

λυμεών τη, V

ϋβ8ίΠ1θίί1)ΐ6, διαλυτοί Ρ

ΡθδίπίοΙίοη, δλίθρο; 7», φθορά /, διαφθορά

/, άνάστασίδ /, ατη /, V, {ξώλ<ια /, Ρ
ϋββίΠΙΟίϊνβ, ολέθριοι, όλο6$ Υ

,

δήϊο* V
,

■π-ολυφθόροϊ V
, πα νώλίθροϊ ί'
,

ττανώληϊ Γ
.

ϋββίΓΙΙΟΐίνθ θ£ Μβη, βροτοφθόρθ5 V.
ϋββίπίοίΐνθ θ£ 0ΪΙΪ88, ΐΓ€ρσέιττολΐϊ V

.

ϋβ8ίπΐθΙΐνβ ΪΠ β,ίίβΓ *ϊηΐβ,υστίροφθ(5ρο5 Γ

ΡβδαΙίΟΓ^ (ο£ νβ,ΓίαΓβ), άν«υ τάξίωϊ Ρ,
άτακτο* Ρ, διάδρομοι V

ϋθίαοΐιιηθηΐ;, μέρος η, τάξι*./*
ϋβίαϊΐ (νβτϊ)), διίξίίμι Ρ, δΐίξί'ρχομαι Ρ
Τ)θϊ,•π1ν οί, τά ίοϊΛ <?βη.
Ββ1»ίη : ν. ΏβΙαγ, ΚββίΓαίη
Ώβύβού, αίρέω, λαμβάνω, καταλαμβάνω, ίξίυ-
ρίσκω, ελέγχω, έξιλέγχω, φωράω, καταφωράω
Ρ. Ββάβίβο4βά,άλ£σκομαι. Ββίβοίϊηίΐιβ
νβΓ^ βχΛ, ίιτ' αυτοφώρω λαμβάνω, ϋβίβοΐ-
βά ϊη ΐϊΐθ νβΓ7 &οί (αά).), αντόφωροϊ.
Οη ,αοοοιιιιΐ ο£ δίηβ άβί«ο(;θ<1 1>7 1ιίιη8β1£,
ιτροϊ αυτοφώρων άμπλακημάτων (8ορΗ.).
Νθ* *0- 1)θ άβίβοίβά, άνίξέλίγκτοϊ Ρ
ϋβίβΓ, άίΓοτρέιτω, κωλύω : ν. αίβο ΙΉ^Ηΐβη,
ΗίηάβΓ
ϋβΙβΓΪΟΓ&Ιβ (υβτύ ηβν,Ι.), έλασσοομαι Ρ,
έττΐ το χείρον μεταβάλλομαι (ΡΙαΙο)
Ββίοπνάηιιϋυη, βουλή /, βούλευμα η, διά-
γνωσίϊ /, τέλοϊ 71
]5βίοηιιίη<ί, βούλομαι, διανοέομαι, ον ηββ
δοκεϊ. ΌβίθΐΊΐιίιΐΒ (&3 ^ΐ1(^§β), κρ£ν»,
γιγνώσκω, δικάζω. Α νούβ Ηί18 1)θβη
άβ(βπΐΐϊη6<1, ψήφο* κέκρανται (ΑβίοΗ.).
ϋβίβπιιίιιο (βπά), περαίνω
ϋβΐββί : υ. Ηαίβ
ϋβΐ,Ιπ'ΟΠΘ, εκ βάλλω, 0,8 έκ τυραννίδο* θρόνων
τι ίκβαλείν (ΑββοΗ.)
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ϋβΐΓΛΟί ΓϊΌΓη, διασύρω Ρ, έλασσό» Ρ
Βοίπηιοιιί : «. ΙηίυΓγ
ϋβν&βίβΐβ : ν. ΡΙιιηάθΓ

Ββνβίορ : ν. ΙηοΓβββθ
ϋβνί&(«, ιταρ<κβαίνα Ρ, έκΐΓίιττ» Ρ, μετα
βάλλομαι Ρ
ΒβΥΪ&ΐίοη, ΐΓαρέκβασ-ΐϊ /, Ρ
Ββνίοβ : ν. Δτίϊϋοβ. Ββνίοβ (βπΛΙβπι),
α-ημ«ϊον η, σ-ημα η, Ρ
Ββνϊο\18, ιτλανοστιβήϊ Γ
Βθνϊβθ : ν. Οοηίιίνθ
Ββνοϊ<1 οί : ν. Βββϋίιιίβ
Ββνοΐνβ 011, ιτίριίσταμαι Ρ, ρέιτω Ρ
ΒβνοΙβ : ν. Ββάϊοβ,Ιβ. Ββνοββ οηβββίϊ
ΙΟ, ττροσί'χω, ττρίο-κίΐμαι, θεραπεύω, περι
στέλλω

Ββνοίϊοη : «. ΡϊβΙν
ΒβνοιίΓ : ν. Ελ4. ΒβνοιίΓβεΙ (<ιε?;°.), διάβο-
ροϊ Ρ". Ββνοΐ1ΓΪη£, διαβό>05 V, άδηφάγο? V

Ββνουί : ν. Ρϊουβ
Ι)βν, δροσοί^ ϊρο-η_/ΐ V. ΏβΥ/γ, δροο-ερόϊ
Κ, ίϋδροσ-05 V
ΒβΧίβΓΪΙν, δεξιότηί/) /*
ΒβχΙβΓΟίιβ : ν. 81α1ίιι1
! 'ί:ι< Ιΐ'ΐΐ) : διάδημα η, Ρ
Τ>ΪΆ§Τ&τα, διάγραμμα 71, Ρ
\}\:ύ : ν. 8ιιη-(1ί;ι1

Βί&ΐββίΐ, γλώσ-ο-α /. Η&νθ 4ΐΐθ δίΙΙΤΙΘ
(Ιϊ&ΐββυ, κατά ταντά διαλέγομαι (Ιΐντ.)
Βίβ,ΐβοΐϊο, ή διαλεκτική Ρ
ΒΪ8,1θ£Ηθ, λογοϊ τη, διάλογοι τη, Ρ. Ηοΐά
Β. άΐ&1θ£11β, διαλέγομαι
ΏΪΛΠΙβίθΓ, διάμετροι /, Ρ
Ι)ί;αηοπ(1, άδάμαϊ τη, Ρ
1>ϊ&ρ\χταξτα, φρήν /
Βϊοβ, κΐβοι τη, ρΐ. Ρ1αγ ■νίίΐι άίοβ, κυβενω.
Βϊοβ-βοχ, ψιμά« τη, Ρ
Βϊοίαίβ, ίξηγέομαι; (οοπιιιι.ιικί), ίττιτάο-ο•»
Βίοϋοη, λίξι» /, Ρ
1)ίε, θνησ-κω, αποθνήσκω, καταθνησκω, ίλλυ-

μ-αι. άπάλλυμαι, τελευτάω, πάσχω (βν,ρΗβ-
τηίίίίό), φθίνω V, ψυχορραγεω V, άιτοψνχω
βίον V, ψαιχήν άφίημι V, πνεύμα μεθίημι V,

βίου απαλλάσσομαι Ρ, άπογίγνομαι Ρ. Βθ
άβ&ά, Κ€ϊμαι V, οϊχομαι V, οίχομαι θανών V,

άποίχομαι V, κοιμάομαι V. ΒΪ6 λνϊΐΗ,
ο-υνθνήΌ-κ». Βίε ίοΓ, νπερθνησκ». Βίθ
ραϊη£»ι11γ, δνσθνησκ» V. Βγίη§ (αά).),
ψνχορραγή* V, ιτρονωπήϊ V

ΒίεΙ, δίαιτα /, βορά /, V
ΒΪΙΓεΓ, διαφέρω, άποοτατεω, διΐσταμαι, διαλ-

λάσ-ο-ομαι Ρ, ίναντίωί εχω Ρ
ΒϊββΓβηοε, το διάφορον Ρ, διαφορά /, Ρ,
διάο-τασις /, Ρ. Ιί πι&ίβΒ Β. άίίΕβΓβηοθ
(ίηιρβνβ.), διάφερα, βονιείχτηββ ντοηίοαΙΙφ,
αβ Ιδία τι αΐτω διαφέρει, Ηβ 18 ρβΓβοη-
β.11ν ΐηΙβΓββυβά (ΤΙικο.). ϋϊββΓβηοΘ ο£
Ορίηϊοη, το διαλλάσ-σον τήϊ γνώμη5(7'Αωθ.)
ϋίΙΓβΓβηΙ, διάφοροι, άλλοΐοί, ϊτίροϊ, ΟΤ Η8β
χωρί5, ΟΤ άλλο? υο'ύΚ %18 αάνβΤ08 άλλη,

αλλοτι, άλλοβεν, α« άλλοι άλλη τί)ϊ ιτόλίω;

οπτοράδην άττώλλυντο,
Βϊ£ΓθΓβηί; πιβη νβΓΘ

κΐαϊη ΗθΓβ αηά ίΗβΓβ ϊη άίίΓβΓβηυ ραΓίβ
οί ΐΗθ οΐί^ (Τήνο.)
ΌϊίΕουΙΙ, χαλητάϊ, αμήχανοι, άιτοροΐ, δυο--
χερήί, δύο-μαχο» V. ΌΪΆοχύΙ (οί Β, ΓΟαά),
δυσ-έμβατο« Ρ. ΐ>ί&ο\ύί ίο νηάβτ&Ια,ηά,
δυσμαβήΐ V
ΐ>ίΆθ\ΐ\ίγ, άιτορία ΐ\ το άπορον, αμηχανία /,
βυο-χέρεια /. ΰϊίΒονίΙυϊββ, τά άττορα, τά
δυο-χίρή, ανάγκη /, ο-νμφοραί_/ϊ ρΐ- Βθ ίη
(1ίίΗθα1υΪ68, άπορέω, άμηχανέ», άιτόρω;

Ιχω Ρ. ΤΗβΓβ Ϊ8 β. άίίΒουΙί^ ϊη α <ΪΪ8-
<3ΐΐ88Ϊοη, άποριϊται (Αντεί.). \νϊΐ1ι άϊ©-
01ΐ1ί}', χαλεπώΐ, μ6λι?. μόγι$, ταλαιπώρωχ Ρ
ΏΊΆάβηοβ: ν. Μοάββί,^
ϋϊδύβθ (νβτο), ίγχέο», διαχέ» Ρ
ϋίίΓϋδβ {αά].), μακροί. Βθ άϊ£Γα86, μακρη-
γορέω, μηκννω λόγον
ϋϊίΓϋ8βηθ88, μακρολογία,/, Ρ
ΐ>\ΰ\ΐύθη, διάχυο-ιβ/, Ρ
Ί)ϊ%, όρίο-ο-ω, ο-κάΐΓΤ». ϋί§ υΙίΓΟΙΙβΙΐ, δι-
ορνσ-σ-ω Ρ. ΌΪ£ υρ, άνορνο"σ» Ρ, Βι1§
(αά}.), ορυκτοί
Όί^βδυ, διαιτέο-ο-ω Ρ, ττέο-σω V
ΒΪ§β8ίίθ1β, ελαφρό^ Ρ
Όί^βΓ, ο-καφίύϊ τη, V
Βΐβ^ϊη^ (ρΐ&οβ άν%), ίρνγμα η, Ρ
Βϊ^ηί£βά, ο-€μν05, γ«ράο-μιο5 V. Ιη β.

άϊςηϊ&θά ιηαηηυΓ, σ-ιμνώς

8
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Βϊ^ηϊί^, άξιο» : ν. ΗοηονίΓ
ϋϊ^ηϊί^, τιμή /, ο-ίμνότης /, αξίωμα η,
γίρα; η
ΒΪ£Γ685, ίκβαίνω Ρ, παρίκβαίνω Ρ
Βϊ§ΓΘ88Ϊθη, Ικβολή λόγου, ίκτροπή /, Ρ.
Κγ τααηγ <ϋ§Γ688ίοη8, λόγον «κ λόγου
λίγων (Ζ)β7Η.)
Ό\\αίβ : ν. Βθ άΐίΤαββ

Βϊ1αί0Γ7 : »• 81ον
1)ϊ1ϋΐιιιιι;ι, απορία/, Ρ. Βθ ϊη 8, θίίβηιπια,
ά-ίΓΟΟίω Ρ
ΒίΗ^βηοβ, σπουδή/, προθυμία/ {πιμέλ<ια/
Ρ, φιλίργία /"

, Ρ, το δραστήριον Ρ
ϋΐΗ^ΟΜΐ, σπουδαίος, πρόθυμοι, φιλόπονοι,
φίλίργος, δραστήριος Ρ. Βθ άίΗ§βηί.,
προθυμί'ομαι Ρ, φιλοπονάο Ρ
ϋϊΙΐ^ΘηΐΙ^, σπουδαίας Ρ, φιλοπάν»ς Ρ
ΌΊιώ, άμαυρός V

,

άφίγγής V
;

(οί \νι•ΐίϊη§),
αμυδρός Ρ. ΌΐΠ1-8ί§ΙΐΙθ<1, άμβλωττός V.
Μαΐεθ ιιϊηι, άμαυράω
ϋϊπιβηδίοιι : ν. ΜβαβιΐΓβ
ϋίΐηίηίκΐι, κολόνα, ίλασ-σ-όω Ρ

,

αφαιρώ Ρ,
ϋφαιρίω Ρ
ΒίπιίηιιΙίοη, μιίωσις / Ρ
Βίηιρίβδ (οί ΐΗβ 868,), κυμάτων άνήριθμον
γί'λασ-μα (Λβαβ/ι.)
Ί)ΐη, ψόφος τη, κτύπος τη, δοΰπος τη, V

,

πάταγος 77», V

Ι)ίηε, δίΐ-ίΓνί'ω, δίίτνοποΐί'ομαι Ρ. Ι.)ίιιο
νίΐΗ, ο-υνδίίπνί'ω Ρ

ϋίηϊπ^-ΓΟΟίιι, τρίκλινος τη, Ρ

Ι )ίιιηΡΓ, δ«ϊπνον η
ϋϊρ, βάτττω, τίγγω V

ϋίρίοιηαο^ : ν. Νβ^οίϊαΙϊοπ
Β•ίρρϊηβ (βγοΗ.), βαφή / V

ϋΪΓθοί (αά).) : ν. 8ΐχαΐ{*ΗΙ
ΒΪΓβΟί (νβτδ), «ύθίνω, τίίν», ορθό», νίμ» V

,

κυβιρνά» V
,

οίακοοτροφί'ω V
,

ίπουρίζω V
,

ήγίμονίύω Ρ ; V. (Λ»0 ΟΓάβΓ
ϋΪΓβοΐϊοπ, 6δάς/ Ιπ 8.Π7 (ΙίΓβοϋοη, ποι.
Ιη βνβΓ^ άΪΓβοίϊοη, νανταχάσι Ρ. Ιη
ίηβ άΪΓβοίίοη οί, •1ς οτ προς ινίΐ/ι αοο.
ν. αίβο Οοιηιιιαικί

ϋΪΓβοί;^: ν. (1) 8ίΓα%ηί (αάυ.), (2)
ΙπιτηβάίΛίβΙ^

ΌΪΓβθΙηβ88, το €υθΰ Ρ
Τ>ΐτ%β, θρήνος τη, θρήνημα 71, V

,

αΟανος 771, V

Ώΐτϊ,, ρύπος τη, λύμα 71, V
,

πίνος 7)4, V

ΒΪΓΐϊηβ88, ακαθαρσία / Ρ
Ί)ϊΐΛγ, αυχμηρός, δυο-πινής V

. Μβ,Ιτθ άίτύν,

μιαίνω. Βθ οΙίιΊ)", ρυπάω V

ϋίδαοΐβ, βλάπτω, διαφθίίρω ; (οί η1π])χ),
κατατραυματίζω Ρ
Όικίκίνηηί ίΐ£0, βλαβή / ξημία /

Τ)'ΐ5Ά.ά\ΒΧά&^0\ΧΆ, άνωφίλής, άν«πιτήδ«10ϊ Ρ,
λυμαντήριος V

ΎΛΆ8.ΰβα\£ά, δυσνους, κακόνονς V. Βθ
αΊβαίΓβοί^ά, άπίΐθί'ω, χαλίτταίνω Ρ
ΏΪΒ&ΰββϋοΏ, ϊχθρα / δύο-νοια /, V

ΏΪ83,σΓβθ, διΐοταμαι, διαφίρομαι Ρ, διχο-
οτατίιβ V

.

ϋΪ8Ε18Γθβίη§ (α<1).), διάφορος ;

(ίιάν. ), άο-υμφωνως Ρ
ϋϊδα^ΓββαΜβ, λυπηρός, άλγ€ΐνός, άτιρπής,
αηδής, πλημμιλής, λυπρός V

,

άχαρις V
.

Βθ άΪ8α§Γβββ,1)1β, δι' βχλου <1μ( Ρ
ΏίβίΙ^Γβββ,οΙ^, λυπηρως, άηδώς
Βί8Β.£ΓβΘΠ1βηί, διαφορά /. \νϊί1ι θ!Ϊ8-
α^ΓΘΘΓηβηΙ, διαφόρως Ρ
Όίκ.αρροίΐΓ, αφανίζομαι, άπορρΐ», οίχομαι,

άφαντος γίγνομαι, οίχομαι, ΟΤ ϊρρω Γ,

φροΰδός €ΐμι ΟΤ γίγνομαι V. Μαΐΐβ Ιο
άίβαρρεαΓ, αφανίζω. Ηανϊη^ άΪ8&ρ-
ρβ^Γεά, άφαντος Γ
ϋίίίίίρροίιιΐ, ο-φάλλω, άποο-φάλλ», ίξαπατά•»
Ρ. Ββ άΪ8»ρροϊηΙβ(1, σφάλλομαι, άπο-
τυγχάν» Ρ

,

διαμαρτάνω Ρ. ΌΪ8£ΐρρθϊηΙ«θ'
(αί/^'.), άπρακτος, σφαλιΐς ίλττίδων οτ

δόξης

ϋΪ8αρρθίη4πΐβηί, ο-φάλμα η, πταίο-μα η, Ρ
ΒίδίίρρΓονβ : ν. Βίαιη*.:
Οίβαπτι, π«ριαιρίομαι τά 8πλα Ρ

ΏΪ8ΒΤΓ0.γ, άκοσ-μία /, αταξία /, Ρ
ΐ)'\5&Άΐ%Γ, ηο-οτα /, Ρ, ο-υμφορά /, πάθος η,
κακοπραγία /

, Ρ, πταϊο-μα η, Ρ
ΌΐκαχίΓουβ : υ. Ι7ιιίθΓίαηαίθ
1>ίχανυ\ν, άρνί'ομαι, άτταρνίομαι, άναίνομαι.
άπ«Επον Ρ, άφίσταμαι Ρ
ϋΪ88,νον»1, άρνησιβ/'
Όίβοαηά, διαλΰ», καταλύω Ρ
ΒΪ80β1ίβί, απιστία, /, το άπιστον Ρ
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ϋΐδΙιβΗθνβ, άπιστίω
ϋϊββηΐ'ββ, αναλίσκω Ρ
ϋίδο, κύκλος τη
Βϊβο&κΐ, άφίημι. Οηβ πι 1136 άίβοη,πΐ,
άφίΤίΌν Ρ
ϋΐΗΟβΓΠ, νοάο, όράω, καθοράω, αίσθάνομαι,

άθρί'ω : ν. αίβο ΡβΓοβίνθ
ϋϊβοβΓπΛΙβ (1>7 *ηβ πιίη(1), νοητά», αβ

ορρ. Ιο αΙσθητό» οτ ορατό»

ΒίβοβΓΠΪη^ (αά}.), όξΐφρων V
ϋίβοβπιηιβηί;, σΰν«σι« /, το συνη-όν Ρ
ϋΐ8θΗ3Γ§β (βιώβΐ.) (οί 8θ1άϊβΓ8 ογ βαίΙοΓβ),
κατάλυσυ /, Ρ
ϋΐΒοΗ&Γ^β {ν«Τθ) : V. ΌΪ9Π1Ϊ58. ΒΪ8θ1ΐ»Γ§β
(» άββΐ), άποδίδωμι : V. Ρβ,/. Οϊβ-

οηιΐΓ§β (β
, άηΐγ), ΙκτάΜ» : υ. Ρθγ£οπιι.

ΒΪ80ηαΓ£6 (ίΐ•ΟΠ) βΐΐίρ), αποβιβάζω Ρ.
ΒϊβοΗβΓ^βά (αά}.), άπόμισθο» Ρ
ϋΐδϋϊρΐβ, μαθητή» τη, Ρ. Ρβ11θ^-<1Ϊ8θίρ1θ,
συμμαθητή» τη, Ρ. Βθ α ίΐίκοϊρΐβ, φοιτά»Ρ
ϋίδοϊρΐϊηβ («ίόβί.), |κλ(τή /, Ρ. Οιοοά
άϊβοϊρΐίηβ, πίίθαρχία /, ίϋταξία /, Ρ, το
•νκοσμον Ρ, ίύκοσμία /, V. Β&ίϊ άϊβ-
οΐρΐϊηβ, αταξία /, Ρ, άκολαο-ία /, Ρ
ϋϊδοϊρΐϊηθ (νβτδ), κοο-μίω, σωφρονίζω, συγ-
κροτίω Ρ. ϋί80Ϊρ1ΐηβά (αφ.), «βτακτο»

/*
,

Κίκοσμημίνοϊ (ΡΙαΙο). Ιΐΐ 8, (Ιίδ-
οίρΐίηβά πιαηηβΓ, «ύτάκτω» Ρ
ΌΪΒοΙαϊπχ : ν. Βίβανον
Βίδοΐοββ, μηνύω, ίκφαίνω, αναπτύσσω Γ,

ίκκαλύιττω Κ

ϋϊδοΙοβΙΙΓβ, μήνυμα η, Ρ

Ώί&οοτηίοτΙ, 4χλο» τη, δυσχ«'ρίΐα>/'
ΟίδΟΟΠΟβΓί, ταράσσω, «Ιϊ άπορίαν καθίστημι
Ρ. Βα άϊβοοηοθΓίβά, απορώ
ϋΐδοοηβοΐ&ΐβ, δυσπαραμύθητο» Ρ
Ώϊαοοηίβηϊ, άγανάκτησι» /, Ρ, δυσκολία

/, Ρ
ϋΪ8οοηίβηί*!<3, δύσκολο». Ββ άϊδοοηίβηΐβά,
αχθομαι, ου στέργω, δυσχεραίνω Ρ, άγα-
νακτίω Ρ, δυσκόλω» ϊχω ΟΤ διάκ<ιμαι Ρ,
βαρίω; φίρω Ρ
ΒΪ80θηΐίηΛ1Ληθθ, άνάπαυσι» /, Ρ
Βϊβοοηΐίηπθ : ν. Οβ»8β
ϋίβοοΓά : ν. Ραοίίοη, (^ιιαιτβΐ

Οΐβοοπΐ (ΐη ΕΟϋβίο), άναρμοστία /, Ρ,
ασυμφωνία /, Ρ. ϋίβοοπί&ηΐ, ανάρμο
στο! Ρ, άσΰμφωνο» Ρ

,

αμουσο» V
.

ΤΛ&-

ΟΟτά&Ώύγ, άναρμάστω» Ρ
ϋίδϋΟΙΙΓίΙ^β, καταπλήσσω, ιΐ» άθυμίαν καθ-

ίστημι Ρ. ΒΪ80011Γ8,£6ά (αά).), Οθυμο»,
δύσθυμο». Ββ (1Ϊ80υυΓ8.^β(1, άθυμί'ω,

άθύμω» ί'χω Ρ
ϋϊδΟΟΙΙΓ&^ΘΙΙΙβηί, άθυμία/, κατάπληξι»/, Ρ
ϋίδοοιίΓβθ (βίΐδβί.), λόγο» τη
ϋίδΟΟΙίΓδβ (νβτο), λίγω, διαλέγομαι Ρ,
δι{ξ<ιμι Ρ. ϋΪ80Ο11Γ8θ ν/ΐίη, ο-υγγίγνομαι
Ρ. Οηβ πιαβί άϊβοοϋΓββ, διαλίκτί'ον Ρ
ϋίβΟΟΙΙΓΐβΟΙΙΒ, σκαι05, άμαθη», αγροικο» Ρ
ϋίδΟΟΙΙΓΐββ/, σκαιότη» /, άμαθία /

ΒϊβοονβΓ : ν. Γίικί, Ιηνβη*, ϋβίβοί;. Ββ
ηοΐ; (ϋβοονβΓβά, λανθάνω
ϋίβΟΟνβΓβΓ, €ύρ€τήϊ τη, Ρ
ΰίδΟΟνβΓ^, ίϋρημα η, Ιρμαΐον η
ϋϊβΟΓβάϋ (μνΐίΐ.), 6ν€ΐδο5 η, αίσχο» η,
άδοξία/, V

ϋϊβοΓβεΙΐϊ (νβτο) : υ. ΌϊβΒβΗβνθ
ϋΪ80Γβάϊΐ8,1)1β : V. ΒΪ8£Γ8,0β£ΐΐ1

ϋϊβΟΓββί;, φράνιμο», σώφρων, συνϊτά», ινλαβή».
Ββ άϊβΟΓββί, σωφρονί'ω, <υλαβΑ>μαι
ΟίβΟΤΘβίΙ^, φρονίμω», ίύλαβώ;

ϋίβΟΓβρίΐηο^, διαφορά /, Ρ
ϋϊβΟΓθίΐοη, φράνησι; /, σωφροσύνη /,

σΰνίσι» /, το συνίτάν, ιύλάβαα /" ΤΗβ^
811ΓΓβηάβΓ 8Λ, άΪΒΟΓβϋοπ, ποιούνται όμο-
λογίαν ώστί χρήσθαι αϋτοϊϊ του» πολ<μίου»

8 τι 4ν βοΰλωνται (ΤΚΐίΟ.)
ΌϊδΟΓΪηιϊηιιίΘ, διακρίνω, διαγιγνώσκω Ρ
ΏΐδΟΓΪπιίηβ,ίϊοη, σύνατ.%/
ΏΪ801188, διαλέγομαι Ρ, ίττίξί'ρχομαι Ρ, δΐί'ξίίμι
Ρ, €ΐ» λόγου» <ρχομαι Ρ
ΏΪ301188Ϊθη, λάγο» τη, \ίσχΐ\/, V

,

διατριβή^ Ρ
Οίχίΐίΐίπ (βν,οβί.) : ν. Οοηίθπιρυ
ϋί8(1αίη (νβτο) : ν. ϋββρίδθ
ϋΪ8β»δβ, νάσο» /, νόσημα η, άσθίνίΐα /,

άρρώστημα η, Ρ
ϋΪ8βΛ8βά [αά].), νοσώδη» Ρ, νοσ€ρά» V.
Ββ άϊββαββά, νοσίω, κάμνω, άσθίνίω
Ι)ί86ΠΐΗ.11'1ν(ί(/'Μ<.),άΐΓοβαίνω,ίκβαίνω;(<7ί:ί,),

αποβαίνω, «κβαίνω, αποβιβάζω /',ίκβιβάζω/'

8—2
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ϋΪ88ΠΐΙ)8Γ^βΙίθη, άπό|3ασΐ5 / Ρ
ϋϊβ6η§£ΐ£«:(1,1>6, σχολάζω, σχολήν άγω ΟΤ ίχω
ΟίδΘΠΐ&ΠίίΙβ, λύω, διαλύω, «ξίλίσ-σ-ω V
ϋϊβίανοιίΓ, φθηνοί 771
ϋϊβδ^ΙΙΓΘ, αίσχύνω, καταικίζω V, κακάο V
ΌΪ&ΏξρίΤβταβηΙ, αίσχος 71

ΒϊδίΓ&ηοΙίϊδθ, άτιμόω Ρ
ΒίβίΓ&ηοΙιϊδΘπίθη):, ατιμία / Ρ
ΌΪ8%ΟΤ§β, ίξίράω Ρ
ϋίβ^Γ&οθ (βίίδβί.), αΙσχύνη / αίσχος «,
ίνίΐδοςτί, ατιμία/, λώβη/ V, άδοξία/ Ρ.
Ι(; 18 8. άΪ8£Γ8,06, αίσχρόν έστι

Γ)Ϊ8§Γ£10β (ί>βτ•6),α1σχύνω, καταισχύνω, ατιμά
ζω, αφανίζω, καλύπτω V, μιαΐνω V, άτίζω V
ϋίδ^Γβ,ΟβίϋΙ, αΙσχρός, κάκιστος, άσχημων,
ίίΓονίίδιστοϊ Ρ. ' Ροίηο; άϊδξΐ-αοβίαΐ
ί1ΐϊη§8, αίσχροποιός V
ΏΪ5£ΓΒΑβίΐΐ\Ιγ, αίσχρως, άσχημόνως Ρ.
ΒβΗανθ άΪ8§Γ8,0βίΐΐ11}', άσχημονέω

ΒΪ3£11Ϊ3β (βΐιδίί.), κρύψις/
ϋίβ^Ιΐίδβ (νβτΒ), κρύπτω, κλέπτω, ίπικρύτττω
Ρ, έπηλυγάζομαι Ρ. ϋϊδ^Ιΐίβθ ΟΠβββΙί,
ένσκηιάζομαι Ρ
ϋΪ8§α8ί (χιώνΐ.), αηδία / Ρ. ϋϊδ^ϋδί
(νβτύ), άηδίαν παρέχω Ρ. Ββ <1Ϊ8§118ΐ6(1,
δυσχ<ραίνω, άδην ϊχω Ρ. ΒΪ3§ιΐ8ϋη§;,
μιαρ05, βδίλυρό;, βδίλύκτροπος V
ΌΪβΥι, λίκάνη/ Ρ. ΌΛΪηίγ άΪΒα, παροψίς/
Ρ, παροψώνημα 71, V
ΌϊβΗβ&Γΐβη : ν. Βϊβοοιιγ&^θ
Όϊβΐιβνβΐίοιΐ, άίλλόθριξ V
ΟίϋΗοηθδΙ, άδικοι, άπιστος, μοχθηρό;, σκό
λιο;, (κδικος V. Ι)ιν!ιιικ<•>( ,-ιοΙίυη,

αδίκημα Π. Βθ (ΙίδΙιυηοΝί, αδικώ
ϋΐ8ΐΐ()Ι108ΐ]γ, αδίκως, έκδίκως V, μοχθηρώ; Ρ
ΒίβΗοηβδΙ^, αδικία/ μοχθηρία Ρ, το άβικονΡ
ΏϊκΙιοηοαΓ : ν. ϋϊββΓαοβ
ΏΐδΙίΟηοΐΙΓβίϊ (αίζ/.), άτιμος, ήτιμωμί'νος,
άπότιμο; V
ϋίκίηοΐίηβι], απρόθυμος Ρ
Ρίβϊηςβηυονιβ : υ. ΑΗίυΙ
ϋί8ίη1ΐ6ΓίΙίη^, άπόρρησις/ Ρ
ΓΗβΐοΙβΓβδΙεά, δίκαιος, απλούς Ρ
Ρίβΐϋίβ : ». ΗαίΓβά
Ί)ΐΒΐθΟ&ϊβ, διαστρέφω Ρ

Ώίδίοάββ, έκκρονω Ρ : «. αίβο Ώηνβ ο,^β,^
ϋίδίο^&ΐ, άπιστος
ϋίδηιαΐ, στυγνός, σκυθρωπός, κατηφής, συν-
νίφών ίμματα ( Εητ. )
] (ί^ηκιηΐΐϋ, γυμνόω, ανασκευάζω Ρ
ϋίβπια^ : ν. Έήξήϊβη, Έβ&τ
ϋίί>ιηβιιιΙ)βΓ, διασπαράσσω V, διαρταμέω V.
ΌΪ81ϊΐβηιΙ)ΘΓ6<:1 (αά}.), διασπαρακτός V

1)13111183, αποπέμπω, εκπέμπω, άφίημι, μεθίημι,
διαλΰ» Ρ. ΒΪ31ΠΪ88 (ββρ. ίΓΟΠΙ ΟΟΠ1-
ιιι;ιικ1), απαλλάσσω Ρ. Οίκιιιίϋϋ (£γ0111
οοηκί(1οι•ίΐίίοη), χαίρ<ιν ίάω

Τ) Ϊβιπ 1838,1, άπόπίμψις/ Ρ
ΟίδΠίοιιηί, αποβαίνω, καταβαίνω
Όίδοΐίβάϊθηοε, αναρχία/ το άττίΐθίΐν
ϋϊβοββάϊβηί, άπιστος V, απαθής V
Ι)ίίϊθΙ)θ/, άπιστέω, άπ»θέω, οΰ πείθομαι
ϋϊβοΙίΗ^ϊης, χαλεπός, σκληρός
ΒίβΟΓάθΓ, στάσις / θόρυβος τη, ταραχή /
άκοσμία / αταξία / Ρ, ταραγμό; τη, V.
Βθ ΠΙ άίδΟΓάθΓ, άκοσμε» Γ, άτακτέω Ρ
ΒΪ80Γ(1βΓ (άϊβββ,δβ), τηείαρη. χα & βίαΐβ,

νόσημα η, Ρ : ν. αίχο ΌΪΒββ,βθ. 8αί1'βΓ
ίΐΌίτι α άϊβΟΓάθΓ, τηβίαρη., νοσέω

ϋίδΟΓάβΓΐ^ («ί&'•), άκοσμος, άτακτος Ρ,
ταραχώδης Ρ
ΒΪ80Γ(ΐ6Γΐ7 (αάν.), ατάκτως Ρ, ταραχώδως Ρ
Ρ)80Γ§8,ηΪ88,ΙΪΟΙ1, αταξία / Ρ
1)Ϊ80ΐ'^αιιΪ8υ, παραλνω Ρ, «1ς άταξίαν καθ-
ίστημι Ρ
Όί80\νη : «. ϋΪ8ανο\ν
ϋϊβρβ,Γίΐ^Θ, κατηγορέω, ψέγω, διασύρω Ρ,
πιρί ολίγου ποιέομαι Ρ
ΟίβρΒ,δδίοηαίθ, απαθής Ρ
ϋίβρθΐ : ν. 1)ϊκρ(',Γ80
ΒΪ8ρβη8»Γ7, Ιατρ«ϊον η, Ρ
Βΐδρβηββ,ίίοη (άϊδί,ηΐινιίϊοη), διανομή/ Ρ;
(οί ΡΓΟνίάθΠΟβ), δαιμόνιόν τι, Ρ
ϋϊκροπδβ, νέμω, διαδίδωμι Ρ, ταμίίύω αηά
ταμίίύομαι Ρ
ΒϊδρβηδθΓ, ταμίας τη

Βΐβρβηδβ νίί,Η, μίθίημι. ΝοΙ ίο 1)θ άίδ-
ρβηββά νϊί,Η, αναγκαίος
ϋίδροορίβ, έξοικίζω. Όίδρυορίοϋ, κέναν-

δρο«Γ
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ϋΪ8ρβΓ8θ, οτΜδάνννμι, διασκίδάννυμι, Αιτο-

σκ«δάννυμι, διίστημι, διαλύω Ρ, ϊ>ίβρβΓ3θ
(1>7 ραηϊο), διαιττοέω V. ϋίΒρβΓββά
(αάν.), «πτοράδην Ρ
ϋίκρβί-βϊοη, ιτλάνηο-ΐϊ/ Ρ
Ι.)Ϊ8ρίπί, εκπλήσσω, «15 άΟυμίαν καΟίστημι.
ΰϊβρϊπίβά (αά).), 4θυμθ5, δυσβνμοϊ V.
Ββ άϊβρίηΐβά, άθυμέω, δ\ιοτθυμέομαι V

ΒΪ8ρΐ8.οβ : ν. Κ,βιαονθ

ϋίδρίαν, φαίνω, προφαίνω, ίκφαίνω, Απο-
φαά•ω, έπιδίίκνυμι, άττοδίίκνυμι, προτίθημι,

παρέχομαι Ρ
ϋί8ρ1»7, 4πίδ(ΐξΐ5 /, Ρ. 8ρββο1ι £ογ άίδ-
ρ1»7, ίπιδακτικό; λόγοϊ (Ατ-ϊβί.). Έγ
■ν&γ οΐ άίβρίβ.^, έπιδιικτικώς Ρ
ΏϊβρΙβ&βθ, απαρέσκω, ουκ αρέσκω. Ββ
άϊερίβ&δβά, άχθομαι, δνσφορέω, οργίζομαι,

δυσ-χ «ραίνω Ρ, βαρέω5 φέρω Ρ. Όίβρίβαβ-
ΪΠ£ (αά).) : ν. υηρίβ&δαηί
ΒϊβρΙβ&βυΓβ : ν. Αη£βΓ
ϋίβρΟδ&Ι ΟΪ, Β,Ι ί!)0, ΐιποχίίριοί, Χ«ίρΐ05 V,
ίιή ΐΰϊΐΗ άαΐ., 4ν ιυίΐ/ι άαί., ϊητ6 νήύι
άαΐ., ΛρΙνηίΗ αβη., οτ ωίβ ϊξίστι, πάρίση.
Ραΐ οηβδβΐΐ ;ιΙ ΐΗβ (ϋβροβαΐ οί αηοίΗβι•,

παρέχω έμαντόν τινι ηηΐΐι νηβη.
ϋίβροββ, διατίβη μι, διατάσσω Ρ, διακοσμιω Ρ.
Ρϊβροδθ θ£ (ββρ. 1>7 νίΠ), διατίθίμαι Ρ :
ν. αίβο 8βΠ. Ββ άΐδροδβά, φρονώ υήΐΗ
αάν. οτ ηβηΐ.ρΐ., ϊχω υΛίΗ αάν., διάκαμαι
υηίΚ αάν., ττάο-χβ. Ββ άίβροββά 07
ηαίιιιβ, ϊφυν, πέφυκα. \νβ11-<ϋδρο3β(Ι,
€ΰνουϊ, «νμ«νή5.

ϋίεροϊίΐίοη (οί Ιΐιϊηββ) : ν. Αιταη^βπιβηΐ; ;
(Ιβ8ΐ»πιβηΐ8,Γ7), διαθήκη /, Ρ; (οί
ΠΙΠΙΐΙ), τρίποϊ τη, ηθοϊ η, οργή_/| λήμα ο,
V, ο-πλάγχνον η, V. Οί δίιιιίΙαΓ εΐϊβροδί-
ίϊοη, ομοιότροπο* Ρ
ϋΪ8ρο85688 : ν. Ββρπνβ
ΒτβρΓΟρΟΓίίοηβ,ίθ, άσΐμμ€τρ05 Ρ
ΒίδρΓΟνβ, ίλέγχω, διαλίω Ρ
ΏϊίφνΛ&ΟΪβ, άμφιο-βητήο-ιμθ5 Ρ. Βθ <Πδ-
ρυΙαΜθ, Αμφισβήτησαν ϊχω Ρ
ϋίίριιί.ιηί, φριστήϊ τη, V, εριστικοί τη, Ρ
ϋϊδρυίαίϊοη, Αντιλογία /, Ρ, αμφισβήτησα
/, Ρ, ή ίρ«"«ή /, Ρ

Ρϊβρνίίίΐϋοαδ, εριστικό^ Ρ, Αντιλογικο! Ρ
Βϊδραίβ (βΐίόίί.), (ρκ,/ί ν€ϊκο5 η, διαφορά/.
"ννίΐΗ (1ίδριιΙίη£ (αάν.), έρισηκώϊ Ρ.
ΜνΐΐΗοϋί όΐΐδραίβ (αάν.), Αναμφισβητή-
τω» Ρ
Βίβρυίθ (νβτΐ), ίρί£ω, μάχομαι, Αντήπον,
αντιλέγω Ρ, άμφισβητέω Ρ, διαμφισβητέω
Ρ. Βϊδρίΐίβά (αά).), Αμφίλογο;, άμφιδή-
ριτοϊ, άμφισβήτητοϊ Ρ. ΏίΒρυΛβά ροίηίβ,
τά αμφίλογα Ρ
ϋί8<1ιι:ι1ίΗοαΙίοιι, κώλυμα η
Όϊ&φίΒ,ΐαγ, κωλνω

Βίδ<]αίβΐ («ΐίέβί.), ταραχή /, άχβηδών /,
βχλοϊ τη

ϋίδ(}Ιιϊθ<;(ί)βΓδ),ταράσ•σω, οχλί»7, ίνοχλω Ρ
ΒϊδΟ,ΙΙΪβίίίοη, λογοϊ τη, πραγματιία /, Ρ,
μέβοδοϊ / Ρ
ΒίβΓβ^αΓά (ζιώβΐ.) : ν. Οοηίβππρί
ΒϊβΓβ^α,Γά (νβτΙ>) : ν. Βββρϊβθ
ΒϊδΓβρυίβ : ν. Βίβ^Γβ,οβ
ΒίβΓββρβοΙ;: ν. Οοηίβηιρ4
Βΐ51'θ1}θ (αΰΐ.), αιτοδνω, ττίριαιρίω. ΒΐδΓΟΟΘ
Οηβδβΐί, άιτοδίομαι. π-βριαιρίομαι
ΒϊδΠίρΜοη, οτίο-ΐί/, διάο-τασίϊΤ", Ρ
Βίδδβ,ίΐδίαοϋοη, Αηδία/
ΒΪ88ίΐίίδβ(><1, οθ : ν. ΒίβρΙβΕδβά
Βϊβδθϋί, τέμνω, διατέμνω, διχοτομώ Ρ, διαρ-
ταμέω V
ΒΪ88βθϋθΠ, Ανατομή /, Ρ
ϋίκκθπιΐιΐβ, υποκρίνομαι Ρ, ιίρωνινομαι Ρ.
ΒϊδδβπιοΙβΓ, «ϊρων τη, Ρ. Ι>Ϊ88βιηΙ>1ϊη£
(ηώβΐ.), €ϊρων«£α /, Ρ. ϋίδ86ΐιιΙ)1ϊιι§
(αά).), ιίρωνικόϊ Ρ
Βίββθΐϊΐίηαΐρ : ν. 8ρΓοαά
Βίβδθηδϊοη, ϊρι» /, νίΐκοί η, ο-τΑσυ /,
διάσταο-ΐϊ /, Ρ, διαφορά _/

", Ρ
Βίδδβηί, διΐοταμαι, διαφέρω, διχοστατέω V

ΒΐβδβΓίαϋοη : ν. Όί8^αί8ίΙίοη
ΒϊβββνβΓ : ν. ΒϊδδβοΙ
ΒϊβδϊπιϊΙαΓ : ν. ϋπΗ^ο
Όίδδίιηυΐίΐίίοη : ν. Ι)ί88βπιΙ>ϋη£
ΒΪ33ίραΐβ : ν. (1) ϋίδρβΓββ, (2) \νΛ8ΐθ
ΒΐδβϊρΒ,ίβά (αά).), αο-ωτοϊ, Ακολαο-το^ Ρ.
Βθ άϋδβίραϊβά, άσωτοίομαι Ρ, άκολα-
σταΐνω Ρ
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ΌΪ85Ϊρ3.ϋθη, ασωτία/, Ρ, ακολασία /, Ρ
ϋΪ88ο1ιιίβ : ν. ϋίβδίρ&ίβά
Όί83θ1ιιίίθη, διάλυσ-ις /, Ρ, κατάλυσις

ϋΪ88θ1νβ, λύω, τήκω, διαλύω Ρ, έκτήκω V
ϋϊββοΙνβΓ, διαλυτής τη, Ρ
ΌΪ330ηαη(, αμουσ-ος V, άσύμφωνος Ρ
Όΐ88υα(1θ, αποτρέπω, οϋκ έάω, αποστρέφω
Ρ
ϋΐΒβυαδίοη, αποτροπή /
ΡΐΒίαίΓ, ήλακάτη /"
ϋίδίαηοβ : ηββ άττέχω Ρ, διέχω Ρ, ΟΓ δια
ινίΐΐι ρβη., αβ δια. πολλού Ρ, δι' ολίγου Ρ.
Α* & άίβύαηοθ : ν. Ελγ. Γογ α 1οη§
(Ιίχί,αηοο, ίπΐ 1Γθλύ Ρ
ΌΊ&Ι&ηί, μακρός, ΪΚΤΟΤΓ05 V, τηλουρ05 V,

τηλωπός V. Ββ (ϊίδί&ηί, απιιμι, άφί-
σταμαι, άττοστατί'ω, άττέχω Ρ, διέχω Ρ,
βιΐσ-ταμαι Ρ
ϋϊβίβ,δίβ, άπέχθ<ια /, Ρ
ΌίβίΛβΙβίαΙ : ν. ϋηρίβϊΐδαηΐ;
ΒίδίβπιρβΓ : ν. Τ>ΐ8βα,5β
ϋΐβίβηά : ν. ΒίΓβίοΙι
Βήδυΐΐ, αποστάζω V
ΒϊβΙίηου: «. ΟΙθ&γ; (οί νοίοβ), λιγύ» 7;
(<ϋβ6Γβη1;) : ν. ΒϊββΓβηΙ;
ΡίδϋηοΙίοη : ν. (ΙΛϋίββΓβηοβ, (2)ΗοηοιΐΓ
ϋίβϋηοϋχ: ν. (1) Οΐβαι•^, (2) ΤΗο-
Γοα§Η1γ
Γ)ϊκΙΪιι«ιιϊμ1ι, διακρίνω, διαγιγνώσ-κω, διοράω,
διορίζω, διαιρώ. Οηβ ιτιιικί άϊβυΐη^υίδΐι,
διορισ-τί'ον Ρ. ϋίβϋη^ΙΠδΗβΐί, ίίίδοξθ5,

ευδόκιμος, επιφανής, διαπριπής, έμπρητής V,

ϊνδοξοςΡ, έλλόγιμος Ρ. Ββ (1ί8ϋιι^αΪ8ΐικ(1,
ιύδοκιμέω, ίύδοξέω. Ιιι α άΐδΐΐη^ΙΐϊδΗβά
ΒοαηηΘΓ, διαπρ<πως Ρ
ϋίδϋη<»υίίώϊη£ (βϊΐύϋΐ.), διάγνωσης /
ϋϊβΙΟΓί, διαστρέφω. ΌϊβΙΟΓ&βά, διάστροφος
V
ϋίδυΓΟΟΙ, ταρασ-ο-ω, τταρακό-ητω, <ξίσ-τημι τοδ

φρονίϊν Ρ, ίξίστημι φρίνών V
ϋΐδίΓΕιοίβά : υ. Μίκΐ. Ββ (ΙίκΙπιχΊβϋ,
παραφρονεί» V, χίΐμάζομαι V
ϋίδίχαοϋοη : ν. Μβχΐηεδβ
ΌίβίΓαϊη, ένίχυράζω Ρ

ϋίδίΓβδβ (βηΐβί.), λύπη /, άΐτορία /, 1Γ00Ο5
η, πάθημα ΤΙ, πόνοι τη, αμηχανία /, Ρ,
ταλαιπωρία/ Ρ, κακοπάθίΐα/ Ρ, ανία /"

,

/,βύη/Γ
ΌϊδυΓβδδ (νκήι), λυπέω, πιέζω, άνιάω, πημαίνω

Γ, άλγίνω Γ, γυμνάζω Γ. Ββ άίδί,Γββββά,
κάμνω, πονέω, άλγέω, βαρύνομαι, ταλαιπωρώ»
αηά ταλαιπωρέομαι, νοο-ί'ω, σ-αλινω, άσχάλ-
λω, κακώς πάσχω, δεινά πάσχω, κακοπαθέω
Ρ, ώδίνω V

,

άμηχανέω V
.

ϋίδίτβδδϊηβ

(αά).) : ν. Οήθνουδ
1)ίκΙΐ'ί1>ΙΐΙ(ί, νέμω, διανέμω, διαιρέω, διαδίδωμι
Ρ, κατανέμω Ρ. ϋΪ8ΐΓΪβυϋη£ πιοηβ^
(αά}.), χρημάτων δατήριος (ΑΐβοΗ.)
ϋϊδίΠΟΙίίϊοη, διάδοσις /, Ρ
ΌΪΒίΓΪοί, τοποϊ ?ϋ, μοίρα τήϊ χώρας, νομο'ς
?η

ΒϊδίΓυδί : «. ΒίδΙ)β1ϊβί, ϋίδΙ>βΗβνβ
ϋίδίΓαβΐίυΙ : ν. δυβρίείουβ
Ι)Ϊ8ΐ11|•1ι, κινέω, ταράσ-σ-ω, σ-υνταράσσω, Ικ-
πλήο-σ-ω, θορνβέω, ένοχλέω Ρ. Ββ άΪ8-
111Ι'1)Μΐ, σ-αλίνω

ϋίβυυΓΗίΐηοβ, θόρυβος τη, ταραχή^ ταραγμόΐ
τη, V

ϋίδΙυΓΪΐθΓ, ταράκτωρ τη, V

Ώίβυηίοη, στάσις /, διάοταοις /, Ρ, δια-
φορά / Ρ
ϋίβυηίΐβ : ν. Όίνΐ6β. ϋΪΗΐιηϋο^, διά
φορος. Ββ (ϋβυηϋβά, διαφέρω, δι-

ΐσταμαι
ΒΪ8118Θ, ί&ΙΙ ίηίο, παλαιόομαι Ρ
Όϊίοΐι, τάφροι /, Ορυγμα η, Ρ
Τ>ϊύιγτ&τα\), διθύραμβος τη

Όϊί,Ιγ : ν. 8οη§
Βϊνβ, κατακολνμβάω Ρ. 1 )ί νβΓ, κολυμβητής
ΐη, Ρ, κολυμβητήρ τη, V

ϋΐνβ1•ι;β, διΐο-ταμαι
ΒίνβΓδθ : V. ϋίίΓβΓβΠυ
ΒΐνβΓδϊί^, ποικίλλω

ϋϊνβΓβίΙ^ : ν. νβ,πβί.7
ϋϊνβΓ* (ίϋΓη ίΗβ ΟΟΙΙΓββ οί), παροχίτίύω,
παρ<κτρέπω V ; ϋίνβΗ; (β,ΙΠΙΙββ) : ν.
Απιιΐδβ ; ΒίνβΓΐ (&(;υβηϋοη), τρέπω,
αποτρέπω, εκτρέπω, απάγω Ρ
ϋϊνβδί : β. Ώίδΐ'οοβ
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ϋίνίοΐρ, διΐστημι, διαιρίω, διανύω, σχίζω,

μίρίζω Ρ, διαμ<ρ ίζω Ρ, διχοτομί'ω Ρ, δαίζω Γ,
ίνδατίομαι Κ. Οηβ 1111181άίνϊάθ, διαιρ«τ<Όν
Ρ. ϋϊνκΐβ (ο£ ρβορίβ απιοη^ ίΗβπι-
δβίνββ), νίμομαι, διαλαγχάν». Ι)ϊ\ ϊιΐι'
(»3 »η Λ586ΙΙΙ0Ι7), διΐσταμαι Ρ. Σ)ϊνί<1ο(ί,
διαιρ«τό5. Ιη α άϊνϊύβά ηιβ,ηηβΓ, Είχα,
διαφόρως Ρ. Βθ (ϋνίιΐί'ίΐ, διχοστατί'ω,
διΐσταμαι
Οίνίηίΐίίοη, ή μαντική, μάντιυμα η, V.

Βθ1οη£Ϊη£ Ιο άϊνϊηαΐίοιι, μαντικέ*, οίωνι-
στικόϊ Ρ
ϋϊνίηβ (νβτο), μαντινομαι
Οίνίικ' («'(/.), βίΪ05, δαιμόνιοι, Ϊ«ρ05. δ;ο5 V,
θίσπίσιοϊ V, διογ<νή$ V, ίμβροτοϊ V, ΟΤ

1136 ο4 κατ' ανθρωττον V. Βγ (Ιΐνίιιΐ'
ρΓονϊάβηοθ, θεία τϋχπ
Οϊνϊηβΐ;•, β«£»ϊ Ρ
ϋϊνϊηβΓ, μάντίϊ τη, /
Όνηηϋγ, το θείον : ν. αΙ»ο Οοά
ϋίνίκΠιϊρ, διαιριτόϊ
ϋίνίβϊοη (άϊνίοΐίηβ), διαίρεσα/, νομή/ Ρ,
άΐΓοδασ•μ65 ιη, Ρ; (ραΓί οί ί1πιΐ£ άΐνίάβθ),
μίροί η, μοίρα /; (οί αη β,πηγ), φυλή/ Ρ ; (οί ορίιιϊι >η), στάσιϊ / διάστασις
/, Ρ, διάφορα/, Ρ; (1>ν 81ιον7 οί Η&ικίβ),
χ«ςροτονία / Ρ
ϋϊνοΓΟΘ («ίόβί.), άποπεμψίΐ / Ρ, απαλλαγή
/. ν
ϋϊνοΓΟβ (νβτο), άποπεμπ» Ρ, άφίημι V.
Ββ άϊνΟΓΟβά, απαλλάσσομαι, λεχου* V
ϋϊνΐιίσβ, μηνύω, εκ καλύπτω V, αναπτύσσω V
ΏΪΖΖ^, 1)β, Ιλιγγιάω Ρ. Μ&ΐίβ άϊζζ^ στρο-
0•» V
Ί)θ, τΓοιε'ω, πράσσω, δρααι, αργάζομαι, φργά-
ζομαι, κατεργάζομαι, εκτελεα, διαπράσσομαι
Ρ, τελεω Κ, Ιρδ» V, κραίν» Γ, κτ£Ι» Κ,
εκπράσσω V. Αί(1 ϊη άοίησ, συμπονώ),
συνδρά», συγκατεργάζομαι. Λνϊβΐΐ ίο άθ,
δρασιίω V, έργασείω Γ. Η&νθ ίο άθ
λνίιΐι, μίτεστι (ϊτηρβτβ.). Οηβ ιιιυκί (Ιο,

δραστεον V, ποιητεΌν Ρ. "^ηηί 1111181 ΐ>β
άοηβ, πρακτέο», ποιητε'ο! Ρ. "τΥ η»ί 0»η
Οθ άοιιο, πρακτό» Ρ. ^ΐίΗ ίηβββ ΐΗίη£8
άοηβ (ι.β. ραβί Γβοο.11), τοϊσδ' Ιπ' ε£ειργασ- ί

μίνοΐϊ Γ. ϋββά ΙηαΙ βηοιιΐά ηοΐ 1)β άοηβ,
άνεργο ν έργον V. Όοίιΐίζ οηβχοΐί, αυτουργοί,

αύτουργφ χ«ρί Π ΐ)θ οΕ-ϊί&Γίά, αύτο-
σχιδιάζω Ρ. Ν.Β. γίγνομαι ϊβ ο/Ιβη ιιββιί
αβ ΐΚβραββϊυβ ο/ποιί» αιιά ϊΐβ Βψυοη-ι/τη»
ϋοοϊΐβ, (ύμαβή* Ρ, 4πΐ€ΐκή« Ρ
Βοοΐΐίί^, «υμαβ•ια_/ί Ρ, ίπκίκίΐα/ Ρ
Ι)θθ1ί (ΚΙ• ()8(.), ν€ωριον η, νίώσοικοι Τη,ρΙ, Ρ
ϋΰς'Ιί (νβτό), κολούω, σ-υντί'μνω
ΌοΟίΟΓ, ίατρ05 »1. ϋθθίθΓ8 8ϋΓ§θΓ7,
Ιατρίΐον η, Ρ. ϋοοΙΟΓΉ β,Γί, ή Ιατρική
Ρ. ΤΓβαί £18 Α άοοίΟΓ, Ιατριΰω Ρ
ΌοοίΓΪηβ, διδαχή/ Ρ, δικασκαλία/ Ρ
Ι)οοιιπιοιιΙ, γραμματίίον π, Ρ, γράμμα η,
Ρ, βιβλίον η, Ρ
Όοβ : ι>. ΌββΓ
ϋοβΓ, πράκτωρ ιη, <ργάτηϊ V
Όοΰ: τ. Τα1ίβο£Γ
Όθ%, κναν, τη, /, σκύλαξ. »», / ϋοσ-
ΗβαΓίβά, κυνίφρων Γ. ϋο§-1ΐίβ (αάν.),
κυνηδόν V. ΜοΓβ άοβ-ΐϊΐίθ, κννηροϊ V.

Ώθξ£βά : ν. ΟΐχΗί.ϊηαίβ. ϋο^-άα^β, οπώρα/ ϋο^-βίίΙΓ, Σ<ίριο5 V, Σί£ριο5 κύων V.
Όο% Ιΐΐ(ί χίορδ οί, κατά πάδαι τινοϊ <ΐμι, Ρ
Οο^ΠΙίΙ, δόγμα η, Ρ.
ϋθ1θ (βΐίόίί.), μίτρημα η, V
Όοΐβ οαί : ν. Ι)ϊ»Ιι•ΐΙ)αΙο
ϋοΐείαΐ : ν. 8«1
Γ)θ11, κάρη, / Ρ, άγαλμα νηιράσπαστον
(πίΛποηβΙΙβ) (Ηβτ.)

1 )(ΐί)ΐ1ιϊιι, δίλφίί τη
ϋοηΐββίϊο, οΙκ<ΐο«, ίφί'στιοί V, ΟΤ ηίβ (Ιικ
αάυβτοβ οίκοι, οΐκοθιν, β.ρ. τά οίκοι Ρ, οί
οίκοθεν φίλοι V. Βοπιββϋο ββΓναηί,

οΐκίτηΐ π*. ])ιιιιιΐ"^Ιίο (οί ιιηίιιιαίκ),
τιβασοί ; (οί Μ'ίΐΓ), ίμφΟλιοί V
ΒοηΐΘβίϊοαίβ, τιθασ<ύ» Ρ
Ι)(ΐιηίιΐίΐιίϋΐι. 1 )οιηίηίοη : ν. Καΐθ
ϋοπιΐηΘθΓ ονβΓ : ν. Κυΐβ
Βοπιίηϊοηδ : υ. Κίη§άοηι
ϋοη : ν. Ριιί οη
1)οη;ιΙίοη : ν. Οίίί
ϋοηοΓ : ν. ΟϊνθΓ
Ώοοηι (βηοβί.) : ν. Γβΐθ
ϋοοπι (νβνο) : ν. Οοηάβοιη, Ββκϋηθ
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ϋθΟΓ, θύρα /, πΰλη /, θνρττρα η, ρΐ, V,
βίραρα η, Ρ. Ιη άθΟΓ8, Ενδον. Οιι( οΐ
(1οογ3 (αάν.), θΰραζί V, θνραθο» V. Οαί
Οί άθΟΓ8 (α<1}.), θυραΪ03 V. ¥τοτΛ άοοΓ,
αΐλ£ΐοϊ ΟΤ αίλίία θύρα. ΒοΟΓ-ΙτββρβΓ,

θυρωρός τη, πυλωρός »!, Ρ
ϋοΠΙΐίΙΟΓ^, €υναστήριον Λ, Ρ
ϋοδβ : ν. Μβάίοίηβ
ϋοΐβ ιιροη : ν. Ιιονβ. ϋοΐϊηβ ιιροη (αφ.),
δυσέρως

ΌουΜβ (αφ.), δπτλοϋς, δισσός, διηΛάο-ιος,
δίδυμ.05, δίς τόο-05 Γ. Βοιιοΐβ-βά^βά,
άμφήκης Γ. Βοΐΐοΐβ-Πΐϊηάθό!, διπλούς Ρ
Ώοαίιΐθ (ι>«7•ό), διπλασιόω Ρ, διπλασιάζω Ρ,
διπλάζω Γ
ϋθΗθ1}', διπλασίωϊ Ρ
Ι)θΙΙΟυ (βΐώβί.), απορία /, αμηχανία /, απι
στία/ υποψία /, άμφισβήτησις/ Ρ
ϋοιιΐιΐ (νβτΙ>), άπορίω, άμηχανίω, άπιστέω,
ΐποπτίυω, διαποράο Ρ, ίνδοιάζω Ρ, άδηλί'ω
V, αίωρίομ-αι Κ, ίς απορον ήκω Ρ, δυσ-

κρίτως ϊχω Γ. Ιί 18 άθΙΐΙ)Ιβ(], άπο-
ριϊται Ρ
Όου\>Ιί\ι\ (οΓ ρβΓβΟΠδ), άπορος, αμήχανος,

δίφροντις V, άμ.φ£βονλθ5 V ; (οί ίηΐη§8),
άπορος, άδηλος, δΰσκριτος, άμφίλογος, ασα

φής, αμφισβητήσιμος Ρ, άσημος V
ΰθυθΐ£ϋ1ΐ7, ίνδοιαστώς Ρ, δυσκρίτως V,
διχορρόπως αΙιοαι/8 νήΐΚ ού V

1 ) ο ιι V) 1.
1

688, που, δήπου, σαφώς, άρΑίΐ υ/Ιβη
ίτοηίϋαΐ Ρ
ΐ>οηφ.ϊγ : ν. ΒΓανβ
Β*θνβ, π<λ«ιας / πΛίΐα /, V, πίριστίρά/,ν
Όοννη (βοίί ηαίΐ•), Ιουλος τη, V

,

λάχνη

/, ν

ΰονη (αάν.), κάτω. Ιιβί άονη, ΤηΓον
άονη, καθίημι. Βο^ηνβ,Γά (αφ.), κατάν
της Ρ, καταιβάτης V

. ϋοντη-ΐιίΠ, ιΐς το
κάταντις Ρ. ϋονη ίη>ηι, ΰο^η α1οη£,
κατά νήΐΚ ρβη.
Ρονηοαβί, κατηφής. Βθ άθ\νπο&8(;, κατηφή»
ϋο«π•υ, φ«ρνή / ϊδνα η, ρΐ, V, προίξ /, Ρ.
Αβ » οΙο^Γγ (αφ.), άντίφίρνος V
. Αδ'ΐΙ.η-
οιιί. α (ΙοννΓ;•, απροικος Ρ

Βθ\νηπ§Ηίι, αντικρυς, α» Όθ\ντχήφί
8ΐανβι•γ, Λντικρυς δουλιία (ΤηΗΟ.)
Όοζθ, καταμυω Ρ
ΒγοοΗπι», δραχμή/
ΐ>Τ3.ζ, ϊλκω, σπάω, ίρνω Γ. Τ>ΓΒ£ ΟΏ,
ίφίλκω, προσ&κω, 4πισπάω, {πισνρω Ρ.
Τ>ΓΒ.§ Οδίάβ, παρασπάω. Ώι•α£ »\ν»7 ον
011 1

, άφίλκαι, ίξ&κω, αποσπάω. 1>Γΐ\ι;

άο\νη (Ιαυηοΐι), καθέλκω. Οηβ ιηιιχΓ

<1γ&§ ονιί, έξίλκτίΌν V

Τ)τ&£οη, δράκων τη. Οί 3. άΓΛ^οη, δρακόν-
«ιος V

.

Οοπιρίΐιψ οί (Ιτα^οηβ, δρακον-
θάμιλος συνοικία / (Λββοη.).
Ώτα,ίη (βίίδχί.), χαράδρα/, Αχίτος τη, Ρ
ϋΐ•8.ίη (νβτΐ), ξηραίνω Ρ, άποχίτίύω Ρ.
ΐ>τ&να. (8ίΓβη§1;1ι στ Ηοοά), ύπ€ξαιράβ,
ίκπίνω V

.

ΌτΒΑΏ. άτγ, ύπίξαντλίω V

ϋΓαίπΛ^β, ίχπ-ίία/ Ρ
ϋΓΕΠίΛ, δράμα η, Ρ : ν. Οοπιβά^, Ττα,^βάγ.
ΟοπιροδΟ α άηιπια., δραματοποιώ Ρ

] )ι•;ι<ίί ίο, δραστήριος, άνυσιμος Ρ
Τ>Γ8Μξίιί (άήη\ί), ποσις /

,

πώμα 71. Τ,ηη α

0ΪΓ£ΐιι§Ηίι, άμυστις / Ρ. ϋι-αυ^Ηί (οί
ϋκΐιοκ), βάλος ιη, V

ϋΓβυ§1ιΐ8(ΐ.1ιβ8»πΐθ),π€σσίίαι/! ϋΓβ,ιι^Ιιίβ-
Π16Π, πισσοΐ τη, ρί. Ρΐαγ β•ί {1ι-αιι<;1ι[8,
π«σσ€Ϊω Ρ
Βγει\γ : ι;. ϋι•&£. ΏΓα^ν (& \>ο•ν), τοξ<υω,

ψάλλω τόξίυμα V ; (& ρίοΙιΙΓβ), γράφω ;

(α ζνίοτά), ίλκω, ίρΰω V
,

γυμνάω V
.

8νθΓ(38 άΓίΐ^η ίΓΟΠΙ χο;ι1)Ιι;ιπ1ί. κολιών

{ρυστά ξίφη (8ορη.). ΏηΜ (νβ,ΙβΓ)
άρΰω αηά άρντω, άπαντλίω V } (νϊηθ),
άφΰσσω V

Όηα,'κ Ιιαοΐί (ηβκί.) : ν. Κβίίτβ
ΒΓ&\ν υρ (ο)τ α ντϊηάΐαββ), όν«νω Ρ. Τ>τ&ντ
τιρ (ίΓοορβ) : ν. Αγγ»^. ϋΓ»\ν υρ

(α (Ιοοιιιηβηί), συγγράφω Ρ
ΌτΒ,ντϊΐΙξ (οί α βονν), ρΰμα η, Κ

,

ψαλ

μός τη, V. Ώταν,-ϊη^ (β
. ρΐοΙιΐΓβ),

γραφή /

Βπι\νη (οί α οοηίοδί), Ισόρροπος, άμφι-
δήριτος

ϋΓβαοΙ : ν. ¥βατ

ΌτβαάΙαϊ : ν. ΤθγγϊΜθ
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ΌΓββπι (βΐίδίί.), ίναρ η, ίνίπνιον η, ίναροϊ
τη, V, ϋνίΐρον η, V, φάσμα η, V. Ιη α
(1γι':ιιιι (αάν.), ίναρ. Ρτονβτύ, Οιιγ
νββ,ΙίΗ \ρ»3 8.11 α άΓββ,ηι, ίναρ ίπλοντή-
σαμ.(ν (ΡΙαΙο). Λν»1ιίη§ άΓβ»πι, ΰπαρ
(ίτκΐβοΐ.), αίβο Όβίά α» αάν., β.ρ., ΝβϊΙηβΓ

βΐθβρϊηξ πογ 'Λ'αΙαη^, οΰτί ίναρ οΐτ« ίίτταρ

(ΡΙαΙο). Αρρβ8τϊη§ ίη α (ΐΓβαια, όνιιρό-
φαντοϊ V. ΙηίβΓρΓβίβΓ οί άΓββ,ιηβ, ον<ιρο-
μαντΐ5 V
ϋΓβαιη (νετϋ), όνίΐροπολί'ω Ρ, νυκτίροις ον«ί
ρασι σνν<ιμι (Α'-.αΰΙι. ) ; ηΐΰίαρ/ι., ελπίζω,

δοκ&ο

Ότβ&τγ, στυγνοί, λνγράϊ V, άμανρ05 V
ϋΓβ§8, τρνξ/
ϋΓβηοη : ». \νβί
ΰΓβββ (βΐίόβί.) : ν. Οίοίηββ
Βτβββ (οβτ-ό) : «. ΟΙοίηβ. ϋΓθββ υρ (άίβ-
£11186 λνΐιαί 18 βαχ!), ΐΜριστ&λω, κιβδη-
λίύω. καλλίνω V
ϋπ£ί : ν. Αίπι, ΙηΙβηΙίοπ
ϋπΐΐ (ΐΓ&ίηίη&), μΑίτη /, Ρ
ΏηΆ (ίΓΛΪη), γύμναζα»
ϋηΐΐ (οΛΓρβηΙβΓ'β ίοοΐ), τρύπανον η
Όηΰ. (ΙκΐΓβ), τρυπάω
Οηιιΐί (βίίδβί.), πίσιι /, πώμα «, ιτοτίν 71,
ποτοϊ τη, Ρ. Ιιονβ οί άπηίε, φιλοποσία

ϋπη^ (νβτΒ), *ίν*>, Ικπίν», καταπίνω, ϊλκω
Γ. ϋΓΐηΐί ίο^βΐηβι•, συμπίν» Ρ. ϋηηΐί
£Γ6θ(ϋΐ7, άμυστίζω V, ροφίω Γ. Όπηίί
α ρβΓβοη'β ιιβαΙιΗ, προπίνω. Εη§8.§β
ίη » <:1πη1αη§ ιώη,ΙοΗ, διαπίνωΡ. Γβΐΐο^-
άπη^ΒΓ, ο-νμΐΓ<$τηϊ «ι. ϋήηΐάηυ ρατί}7,
συμπόσιον η, Ρ. ϋιιηΙτ-οββίΊηο; : ν.
Ιιίηαϋοη
ϋπρ, στάζ», σταλάσσω V, λιίβομαι Κ
ΒΗρράη£ : ν. ΐ)τορ
ΐ>ή\β, ίλαΰνω, Ιργω, ίγω. ϋπνθ 8βΗθΓβ,
Κίλλω V, ίξοκίλλω, ίκβάλλω. Ββ (Ιπνβΐΐ
ββηοΓβ, ίκιτίΐΓτω. ϋηνβ (οηβτίοίβ), ήνιο-
χ6» Ρ, διφρηλατίω V, διφρεΰω V. ί>πνθ
(θ8 3. ΒίΟΓΠι), καταφέρω Ρ. ϋπνε &ν?&γ
οτ ΟΙΐί οί, άττιλαννω, ΐξίλαύνω, ίκβάλλω,

ώθί'ω, άττωθίω, ίξωθί'ω, ίκκρονω, Ρ. Ι)Ηνβ

Λ0ΓΟ88, διίλαννω. ϋπνβ Γ0υΐ1(1, ΤΓ€ρι-
«λαννω Ρ. Όήνβ ιότιικΙ αηά Γουη<1,
δινί» V. ϋήνβ ίο, ιτροσΑανν» Ρ.
ϋΓΪνϊη§ (<>(//.), κινητήριοι Γ
ϋπνβΓ : ίλ όη»Γίο(«βΓ
ϋΓΐνίη§ (β?ίόβί.), ίτττίία /, V. Ατί ο£
άΓΪνΐη^, ή ήνιοχική Ρ
ΟΓΪΖζΙβ (βιιδβί.), ψακάϊ/
ΒγιζζΙθ (νβτϋ), ψακάζα
ΏγοΙΙ : ν. Γ^νιι§1κιυΙ(.'
ΒΓΟΙΤΙβάβ.^, κάμηλοι τη, /, Ρ
ϋΓΟΠΘ, κηφήν ίΠ

Ώγοορ (αβί.), καταβάλλ» V ; (ηβιιί.),
τηβίαρίι. ιτίπτω, τήκομαι Γ, μαραίνομαι V.

ϋΓΟΟρΐη^ (αφ•), προνωπήί V

ΏΓΟρ (β?ίδί<.), στάγ»ν ,/
,

V
,

σταλαγμοί Μ,
Γ, σταλάγματα η, ρΐ, V
,

δράσοϊ ηι, V

ϋιορ (ΐ'βί'Α αοί.), καταβάλλω, καθίημι, μι-
θίημι ; (θ£ Ιίηΐπάβ), χί», λιίβω Κ

,

στάζω V
,

καταστάζω V
,

αποστάζω V
,

σταλάσσω V;

(νβτΐ) ηβχιΐ.), πίπτω, καταπίπτω; (οί
Ιϊοπϊίΐβ) καταλιίβομαι ('

,

καταψακάζω V

1)ΐΌυ"Ηί-, αύχμο5 771, καΟμα η
ϋΓΟνβΓ, βοηλάτη* τη, Ρ
ϋΐΌ\Ρη, ποντίζω V

,

καταποντίζω Ρ. Ββ
άτΟΛνηβί], καταπνίγομαι Ρ, αφανίζομαι Ρ

ΒΐΌ^ηίη^ (*ι*6*ί.), καταποντισμάΐ πι, Ρ
ϋΐΌνβ^, ΰπνώδη». Ββ άΓΟ\νβ^, ΰπνώσσα,
ννστάζω Ρ
ϋΓυ(1^βΓ7 : ν. 81β,νβΓ7

ϋΓΒ§ (««6«ί.), φάρμακον 74. ϋβθ θ£ (ίΐ'Ιίσβ,
φαρμακ<ία /
, Ρ
ΓΊ'ΙΙί,' (νβ^6), φαρμάσσω, φαρμακη»
ϋπΐ^ίδί, φαρμακοπώλη« τη, Ρ
ϋπΐΠ], τνμπανον 71
Βηΐηΐί, πάροινο* Ρ, ίξωνωμίνο! Γ

,

βριχθάί
μέθη V

. Βθ (Ιπιπίί, μιθνω, μιθνσκομαι
Ρ. ΒβΗανβ α8 β, (Ιι-υηΙίίίΓο', παροινέω Ρ

ΒΓαη^βηηβ88, μέβη,/'

Ώΐγ (αά).), ξηρόϊ, άνυδροι, δίψκκ Γ
,

ανομβρο*
Γ. Ηϊ§ά β,ικί <1γ7, 4πΙ τοθ ξηρού Ρ. Ββ
άΓ^ (ίηΪΓ8ίγ), διψάω
Ότγ (νβτΒ), ξηραίνω, αποξηραίνω Ρ, αναίνω V

ϋΐ7Πβ88, ξηράτηβ/ Ρ
ϋαρϊονιβ: ν. Ώουοίίαΐ

Ε. 9
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ϋυοίτ, νήο-ο-α/ Ρ
ϋιιά^βοη, ϊη Ιή^Ιι : ν. Αη§ΐ"7
Οαβ (αά}.), δίκαιοϊ, άξιοϊ, καθήκων. Ββ
άυβ : ν. Ο^νβ
ϋϋβ (βιώβΐ.), χρ«05 η, το δέον, το καθ
ήκον, το ττροσ-ηκον, το όφίΐλόμινον. ϋΐΐββ :
ν. ΤτΐΙ)υ<ϊθ
ϋνιβΐ : υ. Οο\α\ιβΛ,
ϋαΐΐ : ν. δΐιιρίά
ΌϋΠ (νβΛ ΟΟΐ.), άτταμβλννω. Βθ άιιΐΐ,

αμβλύνομαι

Οαΐ7 : ν. «Γιιβίΐγ
Ρυιιιΐι, κωφό;, άφωνος, αγλωσ-σο5
ϋνΐηιΙΐηβδΒ, κωφότη»/ Ρ, άγλωσσ-ία/ V
ϋαηοβ, δυο-μαθήί Ρ
ΏχίΤΧξ, κοιτροϊ/
ϋυπββοη : ν. Ρπβοη
Όαρβ (νβνύ) : ν. Ββοβϊνβ

Ώυρίίαιίθ ΟΟρ^, άντίγραφον η, Ρ
Ώυρίίοϊί/ : ν. ΌβαβϊΙ
Ί)\1Τ8,\Λβ, βέβαιοι, μ<ίνιμο$, χρόνιοϊ, Ιμιτιδοϊ
ΏατΜγ, β€βα£ωϊ, έμιτέδωϊ V
1)υπιΐίοη, μήκο* η
ϋιΐΓίηι», α<χ. ο/ άηταΐίοη ο/ Ηιηβ, 4ν τνίίη
άαί., £ια ίυΐΐη (?βη., κατά υή/Ιι αΰβ.,
παρά ιν'ιΐΗ αοο., μ€ταξί ινίΐ/ι ρανίϊο.
ΰαβίί, κνέφα! η, V, δ«£λη Ρ. Αί άυ$ΐ£, ιτ«ρ\
δίίλην Ρ, ίν μιταιχμίω ο-κο'του (Λβ8θΗ.)

\ >ϋ8ί, κ<5νι* /, Γ, κον£α /, V, ψήγμα η, Γ,
οττοδόί / Γ, κονιορτόί ί», Ρ. Ιη Ιΐιβ
<1ιΐ8ί;, χαμαί. Βϋϊη£ Ιΐιβ εΐυκί, γαίαν
οδάξ ίλοντ.ϊ (Ενν.)
Ι)υΙί£υ1, αΐδοίοϊ, €νΐΓ€ΐθήϊ, έιτιιικη! Ρ
Τ)\ιϊγ, χρέο5 «, μέροϊ η, ϊργον π, το δέον, τα
δέοντα, οτ ι«β έοτί ιυϊίη ρβη., χρή ογ
δίϊ (ίτηρβνβ.)
ϋν&Γί, νάννοί ΤΪΙ, Ρ
Ό\νβ11, ϋ\νο11 ϊη, μένω, οΐκέω, κατοικέω,
ένοικε», κατοικίζομαι, διαιτάομαι Ρ, ένδιαι-
τάομαι Ρ, ίνδημέ» Ρ, ναίω V, ένναίω V,
στρωφαομαι V. Ι)\νο11 ηβατ, ιταροικίω
Ρ, προσοικέω Ρ. ϋ^βΐΐ νΐίΗ, σ-υνοικέω,
σννναίω V. ϋντβΐΐϊπ^ «τϊ*1» (<*«{/•), βτίν-

ανλος Γ
Ό^βΠθΓ, οίκήτωρ τη, οίκητήΐ τη

ΐ>Ί?β\\χηξ, οΙκοϊ τη, οίκηο-ΐ5 /, οΙκία /, Ρ,
ο-τέγη / Γ, αίλή /, V, ϊιτανλοϊ τη, V,
σταθμό* τη, V
ϋ\νίη(11β, φθίνω V, ίλασ-σοομαι Ρ
ϋ^β (βιώΗ.) βαφή/ Οί ρυΓρΙβ ά7β(οί(;.),
άλονργήϊ

ϋ^β (νβνί>), βαιττω, χραίνω V
ΌγβΓ, βαφ€ΰϊ τη, Ρ
Ώγίβ, τάφρο»/
Ο^παβΙ^ι πατρική βαο-ιλ<(α (ΤΚηο.)



ΕαοΗ, Ικαστοϊ. ΕαοΗ οί 1\νο, ίκάτίροΐ.
Εβ,οΐι οίηβι-, άλλήλω (τατβ ίη άν,αΐ),
άλλήλονϊ. Εα,οΗ ίίπιβ, <κάο-τοτ«. Οη
οτ ΪΓοηι β&οη βϊάβ (ο£ ϊμγο), ίκατί-

ρ»θί(ν) Ρ
Εα§6Γ, πρόθυμοι, σ-πουδαΐοϊ, πρόφρων V,
Ιντονοι Κ. Βυ β8.£βΓ, σπιύδ», σπουδάζω,
προθυμίομαι, ορμαομαι Γ, μαιμάω Κ. Βθ

β&£6Γ Ιθ§βίηβΓ, σ-υμπροθυμίομαι Ρ
Ε&ξΟΤΪγ, σφόδρα, προθύμω;, ίντονω5, σπου
δαίας, ο-πουδη Ρ
Έα£ΘΓηβ88, σπουδή/ προθυμία/ ορμή/
Εα^ΐβ, άπόι τη
ΈάΤ, οίί Λ. \νΐί1ΐίη β&Γ-βΗοί, συμμ*τρ05
ώϊ κλ«ιν (3θρΗ.). Ε»Ι•-ρίθΓθίη£, διατόροϊ
V. Οίνβ β&Γ, άκονω, παρίχω τα <5τα Ρ
Ε»Γ (οί ΟΟΓη), ο-τάχυι »»
Ε»γ17 (αφ.) (ίη ΐηβ άαγ), βρθριοϊ, Ιψοϊ V,
«ωθινόϊ Κ; (ίΐηοίοηί), παλαιοί, άρχαίοϊ
Ε&γΙ^ (αάν.) (ίη Ιηβ <1»γ), πρωί αηά πρώ,
πρώ τή5 ήμί'ραϊ Ρ. Έαΐ°1Ϊ6Γ, προτίρον,
πρωϊαίτίρον α«,(Ζ πρωαίτΕρον Ρ. Έ8τ1Ϊ68ϊ,
πρωϊαίτατα ίΐίϊί/ πρωαίτατα Ρ. ΕβγΙ^
(αάν.) (1οη§ β^ο), »4λ«.
Ε&Γη, κταομαι, «μπολάω V
Εαπιββϋ: ν. Εο§ογ. ΕβτηβδΙ (οί βπρ-
ρΙΪΟβΛΪΟη), λιπαρήϊ
Εβπιββΐ; παοηθ^•, πρόδοοίϊ / Ρ. Κβοβίνβ
(18 ββ,πιββί ιηοηβ^, προλάμβανα Ρ
ΕίΐΓΐΐθδΙηοβ» : ν. Εβ,§βΓηβ88. Εβι•ηβ8ί^•

11688 (θ£ Βαρρίϊοα,ίίοη), το λιπαρά
Εβ,Η,η, γή /, γαϊα / V, οία / V, Η&ον η,
V, χθων/ V, οίδα* η, V. Οη ίηβ β&Γίη,
χαμαί, πίδοι V. Το 4ηβ ΘΕΓίη, π<8ονδ€ V,
χαμάΙ< Κ. Εγοπι ίηβ β&Γίη, γήβιν Γ.
Ιη οτ υηάβΓ Ιηβ θο,γΙΙι, χθόνιο* V.
"%ν»11εΐιι^ οη Ιηβ β&Γίη, χθονοσηβή*
V. Ρ»11ίη§ ίο ίηβ ββ,ιΐη, χαμαιπιτήϊ V.
Ε»Γΐη-1)0Γη, γηγ«κήϊ V

Ε»Γί.Ηβη\ναΓβ, κέραμοι ΤΠ, βστρακον η, Ρ.
Μαοΐβ ο£ βΛΓίηβηνΛΓβ, πήλινοϊ Ρ
Ε&γΛΙ^ (ίη οτ ο£ ίηβ ββτίη), Ιγγιιοϊ Ρ ;
(Π10ΓΪ8.1) θνητοί, βροτόϊ V
ΕίΐιϊΗφίΑν, σ-ίΐσ-μόϊ τη. Βθ ε£Γθο<«(1 1)7
εαΓίΙιηΐηιΙίΡ, σίίομαι
Έαββ (ίΛΟΪΙίί;^), ίύκίηια/, €*ιτορ£<ι/ -Ρ; (ο£
Ιϊνίηβ), ο-χολή/ €4μάρ«ια/ ραστώνη/, Ρ.
Βθ 8Χ οηβ'8 βαβθ, ήο-νχ«ιϊ Ιχ», ραθνμίω Ρ
Εεβθ («βΓδ) : ν. Κβΐίβνβ
Είιβίΐν, ραδίωί, ινπόρωϊ, «ύττίτώϊ, άΐΓΟν»5 Ρ,
άκονιτί Ρ
ΈάάΙ, ίώϊ / άντολαί / ρΐ, V, αύγα£ /
ρΐ, V. Εββί νϊηά, Εΰροϊ η», άιτηλιώτη»
»ί, Ρ. ΕαδίβΓΠ, ίωοϊ, άντήλιοϊ V
Ελ8^, |4άδιθ5, «ΰιτοροϊ, «ΐΐΓ€τήϊ, ιτρόχ€ΐρο5,
αιτονοϊ, κοΐφοϊ, ινμαρήδ V; (θ£ <ϋ$ρθδϊ-
ίΐοη), πραοϊ, ίΰκολοϊ Ρ, άιτραγμβν Ρ
Έαί, (<τθίω, κατίσ-θίω, ίδω Κ, δα(νυμαι V,

βιβρώσκω V, ιτιτέομαι. Ρ, τρώγω Ρ. Έ:ιί
ντϊΐΗ, ιηισα-νΗα Ρ. ΕιιΗιΐ{} ίΟβθΙηθΓ
(αφ'.), ο-ύσσ-ιτο$ Ρ
Εβ,ΐαοΐθ, εδώδιμος Ρ, βρώσιμοι Γ
Ε&ίβη (αίζ;•), <6«στ6^ V
Έαϋη§-ηοιΐ8β, ΐΓανδοκιϊον η, Ρ
ΕΙΛ &ηά β,οντ, ιταλιρροία_/'
Εϋοη^, Ιβ«νοϊ/ Ρ
Εοοβηίηο : ι>. δίΓ&η^β
Εοηο (βΐίδβί.), ήχώ/
Ιίοΐιο (νβτο), άντηχΐβ V. Εο1ιοΐη§, άντ£-
τνίΓΟϊ V, άντίδουττο5 V
Εοΐΐρββ, (κλαψιι/ Ρ, ήλιου μίτάστασί! V
Εοΐϊρββά, 1)β, €κλί£ττω Ρ
Εο1οο;ιΐθ, ιίδύλλιον η, Ρ (ΙαΙβ βηβΐί)
Εοοηοηιϊοίΐΐ (£Γη^&1), φ<ιδαλο« Ρ; (ρΓβ«-
1Ϊ8βά ίη ηιαη.α^βηίθηΐ), ο1κονομικο« Ρ
Εοοηοπι^ (£ΐ"αβ*^'7)ι +«*" / φ«ι&ωλ£α
/, Ρ; (πΐ8,η8£βιηβη1ι), οίκονομία /, Ρ.
δοίβηοβ ο£ βοοηοπι^, ή οίκονομική Ρ

9—2
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Εθ8ίαθ7, Ικσταο-ΐϊ /, Ρ, σ>• Ηββ εξίσταμαι
τοϋ φρονεϊν Ρ (ον φρενών V)
Έάάγ (βΐίδβί.) δίνη / V. ΈάάγΐΏξ
ιποίϊοη, δϊνο» τη, Ρ
Εάάγ (νβτύ), ελίσο-ομαι, V
Ε<)£β (ο£ -ϊΡβ&ροη), Ακμή /, V, στόμα η, V,
γεννϊ /, V. Όθ\ΐ\Λβ-βά%βά, άμφήκη! V,
άμφίθηκτο! V. Εθ8θ βά^β, αμβλύνομαι

Έά^θ (1)ΐ•ίιπ, Ιοπηίε, βίο.), χείλοϊ η ; (,ΐιυιπ,
ΙχΜχΙβΓ, πιβ,Γ^ϊη), κραο-πεδον η
ΈΑ\Ηο : ν. Έαϋώΐθ
Ε(1ίθΙ, εντολή _/

|

ίφίτμιή ί
, V
,

ττρόσταγμα Λ, Ρ
Κ(1 ικ:ίΐίθ : ν. ΚββΓ, ϊβαοΗ
Εάαοαίϊοιι, παιδεία /, παίδενο-ις /, Ρ, τροφή

Γ. 8θϊβηθβ θ£ βϋΐιοιιΠοη, ή παιδευτική
Ρ. ΪΛίβτΆτγ βάαο&Ιίοη, ή μουσική Ρ.
ΙΊΐγβΚ&Ι θάΐΙΟ&ϋοη, ή γυμναστική Ρ.
ΜϊπϊδίβΓ οί βάϋΟ&ίίοπ, παιδονόμοι 771,Ρ.
Μβη οί βάαο&Ιίοη, οί σοφοί, οί χαρίεν-
Τ«Ρ
ΕθΙ, ϊγχιλυίΐη,/, Ρ
Εδαοβ, εξαλείφω, αφανίζω, εκνίζω. έκτήκω V

.

ΕΕΓ&οβά, Ββϊη» ββαα&ά, ίξίτηλοϊ
ΕίΓβοί (βωδίί.), τό άποβάν Ρ, τ6 έκβάν Ρ,
τα άττοβαίνοντα Ρ, τ«λο5 ίΐ, ϊργον η
ΕΕΓβοί (ι>«γ6) : ν. ΐ>ο, Αοοοπιρίίβΐι
ΕίΪΒΟί, ίθΓ, επίδίιξιν ποιούμενοι Ρ
ΕδβΟίϊνβ, δραστήριο», ίπιτήδειοίΡ, ττρακτικόϊ
Ρ, ίκργόϊ Ρ, πρακτήριοϊ Γ. ΕδβΟίϊνβ
ίοΓΟβ, το μαχιμον Ρ

ΕββΰΙααΙΙ^, παντελή» Ρ, τελείως Ρ
ΕββΠΙΪη&Ο^, άνανδρία / το ανανδρον Ρ,
μαλακία _/

°, Ρ, τ6 άβροδίαιτον (ΤΆΐίΟ.)
ΕίΓοιιιϊηαΙβ, άνανδρο», μαλακά, μαλθακοί,

αβρός, γυναικείο». Ββ βββιηϊηαΐβ, μαλ-
θακίζομαι, μαλακίζομαι Ρ, θηλίνομαι V

Εδβπιϊηαΐοΐν, άνάνδρωϊ, γυναικείου
ΕΙΐοΙβ : ν. ^ογπ οιιΐ;
ΕΠΐοηοίουβ : ν. ΕίΤβοίϊνθ

Είδοαο^, δίναμι»/ κίρο» η, V

ΕίΕοίβηί, έττιτήδειοϊ Ρ, ίνίργόϊ Ρ
Ε<ΒοΪ8ηΙΐ7, επιτηδείω» Ρ
ΕίΚ;57 : ν. Ιιη.ΐί,Ί'

ΕΕΤογϊ: υ. (1) Αίίβιηρν, (2) Ιλ>μμτ.
"ννΐΐ,ΐι βί&Γΐ, μόλι»

Ε£ΓΓ0ηϊβΓ7, αναίδεια/, άναιο-χυντία/ Ρ
Ε£8, φο" «» ^
Ε§£ οη : ν. ϋπνβ
Ε&0Ϊ8111, το φίλαυτον Ρ
Ε§Γβ§Ϊ0118, ίκπρεπη'», περιβόητοι Ρ
Ε£Γ688, ϊξοδο»/
Ε]αοιι1<ιΐ6 : υ. Οτγ οαί

Ε]βοί : ν. Ώήνβ ο«1
Ε^οΙπιβηί (1»ν7 υθΓΠι), ϊξμγβγτ)/, Ρ
Εί^ΐιί, οκτώ. Εί),ΉΐΗ, όγδοο;. Εί^Κΐββη,
οκτωκαίδακα. Εί^Ιιί Ηιιπθτβά, όκτακόο-ιοι.

ΕΪ^Ηί ΐΗθϋ83.Π(1, οκτακισ-χΛιοι
ΕϋΗβΓ (οηβ οί Ι «ο), ίκάτιροϊ, 6 (τερο«,

άτ«ρο5 V

ΕίΙΙιβΓ (/ΌΙΙοιοβά {
η
/

ογ), ή— ή, ήτοι— ή

Κ1<ι> ΟΙΐΙ , άναττληρόω Ρ
Ε1<ιΙ)Ο1•3,[0 («'//.), δαίδαλο! Γ

Ε1αΙκ)Γ8,ίθ (νβτό), ίκιτονί», διαιτονίω αηώ

διαιτονίομαι Ρ
Είαρδβ, διαγίγνομαι Ρ, <ξ('ρχομαι Ρ

Εΐαίβ, ίτταίρω, αίρω Κ
,

όγκόιο Γ
,

ίξογκόω Γ
,

γαυρόομαι Γ
. Εΐ8,ί«ά («^.), γαΰροϊ Κ
,

ίπτίρφρων Γ, υψηλόφρων Κ

Εΐβ,ίίοπ, φρόνημα η, βγκοϊ »ι, τ6 γαϋρον V

Ε11κ)ν7, ιτήχυί ί?ι, αγκών τη, V

ΕΙάθΓ, Ε1άβΓΐ7 : ν. 01(3. ΕΙάβΓβ, ιτρί<Γβίΐϊ
τη, ρΐ, V
,

οί γίραίτιροι V
. Οοαιιοϋ οί
βΙάβΓδ, γ<ρονο-ία /
Εΐοοί, αίρίομαι, χειροτον^ω Ρ, προκρίνω Ρ.
ΕΙβΟυθΟ1, αίρίτόϊ Ρ
Εΐβοίϊοη, οίραχί/, Ρ, χειροτονία/, Ρ

Εΐβοϋνθ, αιρετό! Ρ. Εΐβοίϊνβ πΐίΐ^ΐβ-
ίΓίΐο^, αιρετή αρχή Ρ

Εΐβ^αηοβ, χάρις /, το κομψόν, ινκοο-μία /
ΈΙβ^αΠυ, χαρίευ, κομψό;, άστ(ίο5 Ρ
Εΐβσαηΐΐ^, χαριίντωϊ Ρ, κομψών Ρ. Ββ-
Ιιβνθ οτ βρβ&ΐί β1θ<*αη1.ΐ7, κομψεΰ»
Ε1θ»7, ελεγεία η, ρΐ, Ρ
Έΐβιηβηί', στοιχείον η, Ρ

ΕΙβρΗ&ηΐ, ιλεψα« τη, Ρ
ΕΙβναΙβ : ν. Βαϊββ
Είθναυϊοη, ίψο5 η
Είθνβη, Ινδεκα. Εΐβνβηίΐι, ενδέκατοι
Εΐί, κακοί δαίμων V

Εϋοίί : ν. Γϊηά οαί
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ΕΙφΜβ, αίρίτάϊ Ρ
ΕΙπί, πτλ<α/
Κίοη^αίο, μηκύνω
ΕΙο^ΐαβΙΙΟβ, ή ρητορική Ρ, ρητορίία /, Ρ,
«νί'ΐΓ€ΐα /, Ρ, €ύγλωο-ο-ία /, Ρ
Ε1θ<|Χΐβηί, ί{ίγλωο-σΌ5, δίΐνοϊ λίγαν Ρ, ονκ
άδϋνατοϊ λί'γιιν (Τ/ΐΜ€.), μσικτικοΐ λΐγ€ΐν

(Εητ.)
ΕΙχΟ, αλλοϊ, &λλθ5 Τ15, ¥τ«ρο5, ϊτίρόϊ τι».
Ογ βίδβ, αλλωί, «Ι δί μη, ΟΤ 1186 γαρ άν
ΕΙββνΙΐβΓΘ, άλλη, άλλοθι, άλλαχοΰ. ΕγοπΟ
βΙδβ^ΗβΓβ, 4λλοθ«ν. Το βΙδβνΙιβΓβ,
4λλοο-«

ΕΙιιοκΙίΐίβ : ν. Εχρίαϊπ
Εΐαάβ : ν. Εβοβ,ρβ
Κπι,ιοί,ΊΕοιΙ : ν. ΤΗΐη
Εαιαηαΐβ, απορρέω Ρ
Εηιαηίΐϋοη, απορροή/ Ρ
ΕιικιηοίραΙο : ν. Εγ6Θ
Ετη&ηοϊρβ,Ιϊοη, <λιυθίρωο-ΐ9 /, Ρ, άπ<λ<ν-
Μρωοίϊ/ Ρ
Ειιι1_>η1ηι, ταριχίΐω Ρ
Εηιβαηΐίπιβηΐ, χώμα η
ΕηιΒίΙΓίι, ίμβαίνω, ίττιβαίνω, «Ισ-βαίνω.

Ειΐ)1)<1Γΐί \νίΐ!ι, στ/ν£ΐσ-βα£νω. Μ.ιΐίθ Ιο
ΘΠίΙκίΓΐί, ίμβιβάζω Ρ, ίπιβιβάί» Ρ
ΈταοατίβΛΐοη, ((ο-βασκ / Ρ
Επιο&π-αβδ, «Ιϊ άπορ(αν καθίο-τημι Ρ. Βθ
βηΐΙ)3,ΓΤα88β<3, άττορέω, άμηχανίω
ΕηΐΙ)£ΙΓΓί185ΙΙ1θηί, απορία/ αμηχανία/
Κΐ]ΐ1;,ΐ85γ, ιτρίο-βί£α / Ρ, ττοίσβιΐί τη, ρΐ,
άγγ«λοι 771, ρΐ. 6οίη§ οπ 8Π βπιΙ>α.887,
τ/ρίο-βίίΐο-ιί /, Ρ. Οο οπ βπ 6Π10&88γ,
ττρίο-βίύω. Οο οπ απ ΟΠίΙκΚίΝ}• \νϋί],

σνμπρ«τβαίω Ρ. ϋίϋΐιοηοκί θΠ10ί1887,
παραπρ«σβ<(α / Ρ
ΕιηΙ>β11Ϊ8ΐι : ν. Αάοπι
Επΐ1)β11ί8Ηπΐβηΐ, ίγκαλλ»πισ•μα η, Ρ
ΈιηοβΓβ, σποδό* /
Επιίτβζζΐβ : ν. 8ΐο.α1

ΕΐηΙ)1&ΖΟΠ, σχηματίζω V. Μ&ΙίθΓ οί
οίαζοπβ, ο-ηματουργιί5 77», V
Επίοΐεΐπ, ο-ημ£Ϊον Η, σήμα η
Επ)1)θ1<1βη, βαρο-ννω, παραθαρσννω Ρ
Εΐ110088β<], Ικκρονστο* Γ

ΕηΛπιΟβ («ωδίί.), άσπασμα η, V, ιτίρι-
πτυχαί / ρΐ, V, ττίριβολαΐ χιρών V.
ΟΙ^ΘΟΐ ΘΙΠΟΓ8,Οβ<3, ίπταγκάλιο-μα η, V
ΕπίΟΓΟΟβ (νβτΐ)), ασπάζομαι, άμπίχω V,

ϊμττίφυκα V, προσπτύσσω V, π€ριπτυσσω
Κ, άμφιπίπτω Κ, άμφίκβιμαι V, νπαγ-
καλίζω V, ώλίναΐϊ αμφιβάλλω Γ. Εΐ))-
0Γ&06 (οΟΠίρΓΪβθ), προσπ«ριλαμβάνω Ρ.
ΕααοΓαοβ (ορίπΐοαβ), αϊρ«Όμαι
ΕπίΟΓΟΐάβΓ, ποικίλλω, κοο-μΐω. ΕπίΡΓοίά-
ΘΓθό, ποικίλο* V, δαίδαλο* V. Ει1)1)Γθίι1-
βΓβά νοΐ•1ί, ττοίκιλμα η
ΈίΠΟΓοίΙ, ταρασο"ω, ο-υγκροϋιο Ρ, Αϊ ο-τάο-ιν
καθίο-τημι Ρ. Ββ βΠ10Γθί1βθ1, σταο-ιαζω Ρ
Εηιβηίΐ, ίπανορθόω Ρ
ΕηαεηάαΙϊοη, ίπ-ανορθημα η, Ρ
ΕηιβΓβ,ΙοΙ, ο-μαραγδοϊ τη,/,Ρ
ΗιηΟΠίΡ, «βαίνω, άνακίιττω Ρ
ΕπΐβΓ§6ηο^, χρίία /, καιροί 771, ο-υντνχ^α /,
Ρ, το τταρατυγχάνον Ρ. Α4 ΐΗβ βΓΟβΓ-
^βηο^, Ιν τω δίοντι Ρ, ιταρα τ<ρ 4ντνχοκη
καιρώ (7%Μ0.)
ΕηπςΓαηί, μέτοικο* 7η
Εηΐ)<τι;ιΐ6, μίθίο-ταμαι, μίτοικίω, άποικ^ω Ρ,
ίξοικί'ω Ρ, άνοικίξομαι Ρ
ΕπΠ£Γ8,ίίθη, μίτοικ£α,/ί Ρ
Επιϊηβηεβ : ν. (1) δυρβηοήφ, (2) Ηϋΐ
Εηΐΐηβηΐ;, 4π£ο-ημοί, διαιτρηΓήΐ, ίξοχοδ V,

ίΐΓίφανη! Ρ. Βθ ΘΙΙΐίηβπί, διαττρίττω V,
ττροήκ» Ρ
Επΐΐηβηίΐ7, διαίΓροτώϊ Ρ, ίξόχω5 V
ΕπιΪ88ίΐΓ7 : ν. Μβ38βη§βΓ
Εΐΐΐϊί, ϊημι, άφίημι, άνίημι V, ΐξίημ.1. V
Επιοΐαηιβηΐ : ν. Οαίη
Εηιοίίοη, ιταβο« η, ιτάθημα η. ΕχρβΓΪ-
βηοθ α οβΓίιιίη οηιοΐίοη, ττάο-χω τι.

Ββίοο^ϊη^ ίο ΐΐιβ βιηοϋοηβ, παθητικός Ρ.
ΕιτιοΙίοηϋΙ θί^ΐβ, ή παθητική \{ξα(Ατίβί.)
ΕπίρβΓΟΓ, μόναρχοΐ τη, αυτοκράτωρ τη, Ρ
ΕηιρΙι&ίίοαΙΙ^', διαρρήδην Ρ
ΕωρΪΓΘ, αρχή/
Επίρ^, χράομαι. Οηθ Ι11118Ϊ θπιρίο^,
χρηοτίον. Επΐρ1θ7β(1, ίνίργόϊ Ρ. Βθ
ΘΠίρΙο^βά, διατρίβω Ρ, διατριβήν ποκ'ομαι
Ρ, «ΙμΙ <ν ινίΐΐι άαΐ.
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Ειηρίοτηιβηΐ;, διατριβή /, Ρ, ασχολία /, Ρ
Ειηροπαηι, ίμπόριον η, Ρ
ΕπιρονβΓ, ίξουσίαν παρίχω Ρ
ΕπιρΓββΒ, βαο-Λικι/, V
Εηιρηβθ : ν. ΕηίβΓρπδθ
Επορϋηββδ, «νοτη»./^ Ρ
Επιρί^ (αφ\), κινύί, ϊρημο»; (ηυη^τγ),
αο-ιτοϊ. Επίρί^ 8ρ£10θ, το διάκβνον Ρ.
Εωρί^-ΐίβεκίβά, χαϋνοϊ, κίνόφρων V

Επίρί^ (νβτο), κινάω, ίκκίνόω, ίκχί'ω
Εαιρ1;γίη£, κ(ν*σ\ι/, Ρ
Εηιυΐαΐβ, άμιλλάομαι, άνβαμιλλάομαι, ζήλο»
Ρ. Οπθ ιητίδΐ βηιυΐαί,β, άμιλλητίΌν Ρ.
Εηιυ1ίΐΐϊη<5 (αοξ/.), άνθάμιλλοϊ V
ΕπΗίΙαύΟΓ, ζηλωτή» «ι, .Ρ
Επίυΐουβ, άμιλλητικο» Ρ
ΕπεΛΙθ : ν. ΕαιρονβΓ ; οτ ηββ δίναμαι οτ
οΐόϊ τι <1μί
ΕπλοΙ : ν. Μαΐτβ Ιβ,νβ
ΕπαοΙπιβηύ : υ. Ε&νν
Εη&πιοιίΓβά οί, ββ : υ. Ιιονβ
Έηοαπίρ, καθίζομαι Ρ, στρατοπίδίνομαι Ρ,
σκηνίω Ρ, σκηνάομαι Ρ, αίιλίζομαι Ρ.
Μα^β ίο βηεαηιρ, καθίζω. Εηοαπίρ ίη,

ίνανλίζομαι Ρ, ίγκαθί'ζομαι Ρ
Εηοαηιριηβηύ : υ. Οαπιρ
Έηοηαίη : ν. Οηβϊη
Εηοΐι.αηΐ, κατακηλίω, γοητ€ίω Ρ, μαγίύω V,
βΛγωΓ
ΕηοΙίίΐηΐβΓ, γοη» τη, μάγο; τη, ΘΛκτωρ τη, V
Εαοηαη^ΓΠβηί, ίπωδή /, θίλκτήριον Γ, κηλη-
τήριον η, V, κήλημα η, V, γοητιία./) Ρ
ΕηοηίΐηίΓθβδ, αοιδοί/, V
ΕποΪΓοΙβ : ν. διίΓΓουηά. Εηοίιχ•1ίη«;

(αά}.), πιρισ-ηφή» V
Έηοΐοββ, ίΐργω, κατίίργω Ρ, πιριίίργω Ρ,
π«ρικαταλαμβανω Ρ, πφίοικοδομί'ω Ρ
ΕηοΙοδίΐΓβ, ϊρκο» η, V, όρκάνη /, V, άμφί-
βληστρον η, V, ττίριβολή τη, V
Εηοοηιϊαιη : ν. Ργ8,Ϊ86

Εηοοπιραδδ : ν. διίΓΓουηά. Εηοοπιρ&88Ϊη§
('«{?'.), αμφίδρομοι V. Εηοοπιρα88Ϊη§ ίΐ
ϋϋγ, άμφίπτολιϊ V
ΕηοοιιηίβΓ (ηαββίΐηβ ογ η§ηί), ο-νμβολή /,
σύνοδο! /, Ρ

ΕηοουηίβΓ (πιβθί; ογ π§ηί), άπαντα»,
συναντάω, συμβάλλω, ίμπίπτ», συμμίγ-

νυμι Ρ. ΕηοοιιηίβΓ (άαηξβΓ), κίνδυνον
αγωνίζομαι Ρ
Εη0ΟϋΓ3.§θ, βαρούν», παραμυθίομαι, «παίρω,
παρακαλάω, ίπικ<λ«ύο>, παρακελενομαι Ρ,
διακίλίύομαι Ρ, παραθαρσύνω Ρ, οτρΰνω V,
σαίνια V. Οηβ Π11181 ΘΠΟΟΙΙΓίΙββ, ιταραμυ-
βητίον Ρ
ΕηοοιΐΓ.α«βηιοπ1:, παρακίλίυσι»/, Ρ
ΕηοΓΟίΙοΙι, «πινέμομαι,-παραδύομαι Ρ
ΕηοιιπιββΓ : ν. ΣλβΛ
Εηουιη1)Γίΐπθ6, αχθο» η, {μιπίδιο-μα η,
Ρ
Έηά (βηδβί.), τ4λο$ η, τ€λ€υτή /, ιι-ίραϊ η,
καταστροφή /, 6ιαλνσι« /, τίρμα η, V,
τίρμων τη, V, Ι(οδο$ /, Ρ; οτ ««β ϊσχατοί
οτ ίστατοϊ. Μβΐίβ Ιΐιβ ΗαΪΓ Βΐ&πά οη
βηά, όρθίαϊ ίστημι τρίχας V
Εηά (νβΤΟ αοί.), ιτανω, τιλ€νταω, ιτίραίνω,
καταλνω, «κτΑίυτάω V, τΛί» V; (ηβν(.),
αποβαίνω, τξλίυτάω, τίλοϊ ϊχω, <1$ τΛοϊ
ΐρχομαι, λήγω, απολήγω, φροΰδίϊ €ΐμι V
Εηά<ιη§6Γ : ν. Όαηξβτ
Έηάββ,ήηξ, θίλκτήριοϊ V
Εηάθβ,νονίΓ : ν. Αίίβπιρί
Εηά1β88, άπ(ΐρο5, άπίραντοί, αιταυστοβ,
άνήνντοί, μυρίθ5, άνιίρων V, άτίρμων V,

αλληκτο* V
ΕηάθΓ8β, επιγράφω «αυτόν ΙνΙ η Ρ (Ιβηά
οηβ'β ηίΐιηο ίο & Ιηίη§). ΕηάθΓ8β αη-
θίΗβΓ'8 ορΐηϊοηβ, ίπιγράφομαι αλλοτρίαΐϊ
γνώμαΐϊ (Ββτη.)
Εηάον : ν. Επηοη
ΈηάΐΙΓαοΙθ, άνασχϊτοϊ, τλητο» V, φορη
τό» V, ίνφ<5ρητ05 V, οΙστ<$9 Ρ
Εηιίαπιηορ, το καρτίρίν, καρτ«ρία /, Ρ
ΕηάΐΙΓβ, άνίχομαι, καρτίρί'ω. Έηάυΐ'β ίο
ίηβ βηά, διακαρτ€ρ^ω Ρ. λνΐΐ8.1 ΙΒ1181
οβ βηάαΓβά, άν«κτ«ο5 V
ΕηιΙιΐΓίης', ταλαίπωρο», καρτ«ρο», καρτ«ρικ^«
Ρ, τλήμων V, ταλαίφρων V, ιτολύτλα» V '.
ν. αίβο Α1>κϋιΐ£
ΕηάϋΓΪη«]^, καρτίρώ», προ» το καρτιρόν V,
ταλαίπωρο» Ρ
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Εηβΐΐιγ, πολέμιος τη, έχθρας τη, ίναντίος τη,

άνηοτάτηί τη, V, ένστάτη» τη, V, δάίος V.
Μίΐΐίβ απ ίκΜίί,ίοηαΙ οηοηιγ οι, προο--
πολιμάομαι Ρ. Οί ίηβ ΘΠβΠΐγ («£$•),
πολέμιος. Εηβιη^'β οουηίΓγ, ή πολεμ(α Ρ
ΈηβΤξβϋο, δραστήριος, αοκνοί, ενεργός Ρ
ΕηβΓ§θΐΪ08,1ΐ7, άόκνως Ρ
ΕηβΓ§7, ορμή /, το δραστήριον Ρ, ύξΰτηϊ

ΕηβΓν»ίθ, διαθρνπτω Ρ, κατακλάω V. Βθ
ΘΠβΓΥ&ΙίβοΙ, μαλθακίζομαι, μαλακίζομαι Ρ.
Επιτναίοά : ι>. Εβειιιϊηαί»
Εηίββρίβ : «. "ν^θβ&βη
Έηίυΐιΐ, έγκαλΐιττω, πίριοτέλλω, περιπτίσο-ω
V, ιτυκάΐ» V
ΕηίοΓΟβ, εκβιάζομαι, εξαναγκάζω
ΕηίΓβ,ηοΗϊββά (αφ-.), επίτιμος Ρ. Νβ\ν1^
βηΐΓαηοηΐδβά, νεοδαμώδης (βρατίαη
ίβττη) Ρ
Εη«3.§6 : ί). (1) ΡΐΌΠΠδβ, (2) Εϊ^ηΐ
Έη^α^θ ίη, όμιλέω, ο-ύνειμι, άπτομαι, ανβά-

ΐΓτομαι, δια χειρός (χω /*
,

δια χερών

Ιχω V. Εη§ίΐ§β ίη ριιοΗο οιιβϊηβδβ,
ιτράο-ο-ω τα πολιτικά Ρ
Εη§&§βηιβηί: υ. (1) Ργοππβθ, (2) Ββίίΐθ,

(3) Οοοαρ»ίΐοη
ΕηξβηάβΓ, τίκτω, φυτεύω αιιά φιτεύω V :

ν. αϊαο Οαιίδβ

Εη^ϊηβ (οί -νν&ι•), μηχανή /. Εη^ϊηβ-
ηι.-ιΐίβι•, μηχανοποιός τη, Ρ
Εη^ΓΛνβ, έγγλύφω Ρ, χαράσσω V

Εη^ΓανβΓ, γλύπτη» τη, Ρ
Εη§Γθ88βά ϊη, 8λοϊ προς τινι Ρ
Εησαΐί : ν. δναΐΐον ηρ
ΕηΙΐΛΠοβ : ν. ΙηοΓβαδβ
ΕηΪ£Γηα, αίνιγμα η
ΈηΪ£ΐηαΐϊθα1, αΐνιγματώδης, αΙολόΌτομος V

,

αΐνικτάς V

Έ.η\^Γηα.ύί-ίΜγ, αΐνικτηρίως V
.

8}Χ',*ι1ί

βΠΪ^Π]Λίϊθ&]1ν, αΐνίο-σ-ομαι. Οιιβ \ν-|ιο

βρεαίεε βηί&ιηιιϋο&ΙΐΥ', αΐνικτήρ τη, V

Εηίοϊιι : ν. Οοπιιιιατκΐ
Εη]ον (άβϋ^ηί ϊη), απολαύω, ήδομαι,
χαίρω, τέρπομαι, άγάλλομαι, έπαυρίο-κομαι,

όνίναμαι. Εη)0^ (ΐ18θ) : V. ϋβθ

Εη^β,οΐβ : ν. Ρΐβαβ&ηΐ;
Εη|θ7Π1θηΐ, ηδονή /, δνησις /, τέρψις /,

άπάλανο-ις /, έπαύρεσις _/| Ρ
ΕηΙ;ίηι11ΰ : ν. Κ ΐιιιΐΐβ
ΕπΙ&γ^θ : ν. Ιπογθει$θ. Εη1αι-£β οη,

μακρηγορέω, μηκννω
ΕηΙ.αΓΕτι.'ηιβηί, αίξηο-ις/, Ρ

Εη1ϊ§ηίβη : ν. Ιπίοπη
ΕπΙΪΒΐ, άγείρω, αθροίζω, καταλέγω Ρ
Έηΐίνβη, φαιδρννω
Εηηιίι γ : ν. ΗαίΓβά
ΕηηοΜβ: υ. Εχθλί
Εηοπηϊί^, άτοπία_/| Ρ

,

υπερβολή _/
| Ρ

Εηοηιιο\ΐ8, μέγιστος, νπερφνής, υπέρμετρος,
άμετρος, θαυμαστός, υπέρογκοι Ρ, ασπετοϊ V

Έηοηαολίύγ, υπέρμετρος
Εηοιι§Η (α</ ν.), άλιΐ, &δην, άρκονντωδ,
ίκανώϊ Ρ. Ββ βηοιι^Η, άρκίω, {ξαρχέω.
Ιί ίβ βηου^ΐι (ίτηρβτβ.), άρκεϊ, ίξαρκ<ΐ,
άποχρή Ρ

,
αρκονντωϊ |χ«ι V. ΜοΓβ

ί1ΐ3,η βηου§Ιι, π«ρισσόϊ. Εηου^Η Ιο
Ιϊνβ οη, βσον άποζήν (Τΐιηο.)
Εηοιι§η (αί//.): ϊκανόϊ, ίξαρκήί V

,

διαρκηΐ
Ρ, αξκίχρεωϊ Ρ
Ειΐηϋίΐ'6, πννθάνομαι, έραταω, ίστορίω : V.
αίβο ΑδΙν, Εχαιηϊιιβ
Ειιγ;ι§0, παροξύνω, οργίζω Ρ

,
ίξοργίζω Ρ

,

όργαίνω V
,

χολόω V
,

ορίνω V

ΕπΓ&ρΙυΓβά, πίριχαρήϊ
ΕπηοΗ, πλοντίζω, αυξάνω. Βθ θηΐΊΟΠβά,
πλοιττί'ω. Εηποη οηβδβΐί ϊγοιιι βνβΓ^
Ο,υιιΐ'ίβΓ, άπο παντοϊ πιριουσίαν ποιιίσθαι

(ΡΙαίο)
ΕηΓοΙΙ, «γγράφω Ρ. Ββ βηΓοΙΙβά, τ«λέω.
Ββ βητοΐΐβά α§ 3, ηι»η, αχ α οίϋζοη,
ίίϊ άνδρα; τιλω, €15 άοτούϊ τιλω
Εη8Ϊ§η, σ-ημιΐον η
Εη8ΐβ.νβ, δονλίω, καταδουλόω Ρ

,

ανδραπο-

δ£ζβ Ρ

Εηβίανϊη^, καταδονλωο-ι< /, Ρ, άνδραττο-
διο-μά$ τη, Ρ
ΕηβηαΓβ : ν. Βηβ,Γβ. Ββ βηβη&Γβά, <1«

βάλον καθίοταμαι V

Εΐ18ΠΪη£, ο (ιτιών, & ίπιγιγνίαινο* Ρ, Α ίχό^
μ«νθ5 Ρ
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ΕηβιαΓΟ, βεβαιάω Ρ
Εηίβ,η^ΐβ, βλάπτω, συμπλέκω, {μπλέκω, <τυμ-
ττο8ίζω Ρ
Εηί£ΐη§;1θπΐ6ηί, πλοκή./-
ΕηίβΓ, είσί'ρχομαι, ίϊσ£ΐμι, ίί<τδύω, ίίσβαίνω,

είσήκω V, δύω V, εμβατίύω Κ, είσοιχνεω Κ.
ΕηίβΓ ίθ§βίηβΓ, <τυνίΐσ-ί'ρχο|ΐαι. ΕηίβΓ

ΒΘΟΓβΙΙ^, υπεισέρχομαι V. ΕηίβΓ 1>7

ίοΓΟΘ, είσβιάζομαι Ρ. ΕηίβΓ Οη 8,η
οίΒοθ ΟΤ β,ΟΟΙΙΒίΐίϊοη, εΙσερχομαι Ρ
ΕηΙβτρπκο, ϊργον η, πείρα ./

,

τόλμημα η,

ΐγχίίρημα η, επιχείρησίϊ /, Ρ. ΕηίβΓ-
ρπββ (ίηβ βρΐπί), τώρα /

,
εύτολμία/, V

ΕηίβΓρΓίβϊηβ : ν. Βο1(1
ΕηίβΓίβ,ϊη (§1168ί8), δέχομαι, ίίσδί'χομαι,
υποδέχομαι, (ϋωχί'», ίστιάω, ξενίζω, ξενό-

ομαι V ; (& ίββίίη^), αίσθάνομαι, πάσχω ;
(»τηυ8β), τέρπω
ΕηίβΓίίαίηβΓ : ν. Ηοβί
ΕηίβΓί&,ίηαιβηί (οί σαβδίβ), υποδοχή /

,

ξένιο-» /, Ρ ; (&πιυ8βπΐθηΐ), τ('ρψι$ /

ΕηίΗΓΟΠβά, σκήπτρα και θρόνουϊ έχων (Εν,τ.)
ΕηΐΗιΐΒΪα,Βηι, προθυμία /. Ββ βηί-ΗυβϊαβΙϊο,
ένθουσιάω, προθυμε'ομαι
Εηίίοβ, επάγω, «φίλκομαι, δελεάζω Ρ, ψυχ
αγωγία! Ρ

,

θέλγω V

Εηίίοβπιβηί, δέλεαρ η, ψυχαγωγία^ Ρ
Εηίϊοϊη£, ίπαγωγόϊ Ρ

,

έφολκάς Ρ
ΕηίΐΓβ, βλοϊ, πάί, άπαβ, σΰμπαϊ, παντελή»,
άκεραιοϊ, ακραιφνής, ολόκληρος Ρ
ΕηίΐΓβΐ7 : ν. Α11ο§βίηβΓ
Εηίίίΐβά, Ικ', δίκαιοι είμι, κνριάϊ είμι
ΕηίοπιΒ : ν. Β11Γ7
Κιι( ι-ίΐϊΐκ, ϊντίρα 71, ρΐ, σπλάγχνα η, ρ

ΐ

ΕηίΓαηοβ, είσοδο» ον έσοδο» /, εισβολή /,

€ΐο-δρομή /, στόμα Μ, V. ΕηίΓΜΙΟΘ \>γ
ιιιουι ι ί.ιί υ ρ&88, τπίλαι, _/

)

ρΐ. ΕηΙιαικ•θ
ίο Η&ι•οουι•, είσπλου» τη, Ρ. ΕηΐΓΒ,ηοβ

(βραοβ οβίοΓβ §8,ίβδ), ιτροίΓολα η, ρΐ, V
,

προπύλαια, η, ρΐ, Ρ. ΑΥϊίη ηβΤΓΟΛν
βηΐΓίΐηοβ, ο-τενόπορο». \^ϊίη άοιιοΐβ
βηίπΜΙΟβ, δίστομοϊ V

ΈηίΓαηοβά, ννμφόληπτο» Ρ. Ββ βη4Γ8.ηοβά,
ννμφιάω Ρ. ΕηίΓ&ΠΟθά -ννίΐΐΐ ρ1β&811Γ6,
ίιφ' ηδονή» Κηληθείϊ (ΡΙαΙο)

ΕποΓαρ : ν. 8π,ίγθ

ΕηίΓβ&ί : υ. Αβκ;, Ργ»7
ΕηίΓβαί7> ^«ο-ία /

, V, δέησι» /, Ρ
,

ανπ-
βολία/, Ρ
ΕηΙπίΝΐ, επιτρέπω, πιστεύω, παραδίδωμι.,
ιΐσχειρί^ω, παραβάλλω Ρ
Εηίννίηρ, ττλίκω, {μπλέκω, πιρκλίσσω Ρ
ΕηΐΙΠΙΘΓαΐθ, διέρχομαι, δΐίξίρχομαι Ρ

,

8ι-

ίξειμι Ρ, καταλέγω Ρ
,

άτταριθμί'ω Ρ
ΕΐΊΐιηΐίΊ'ΐιί.ϊοη, απαρίθμησα /, Ρ
Εηοηοΐαίθ : ν. ϋίίβΓ
Εηνβίορ : ν. Οονβτ
Εηνί&οΐβ, ίπίφθονοϊ, ζηλωτοί, πολίζηλοϊ V

Εην 18,1)17, ίπιφβίνωϊ Ρ
ΕηνίοιίΒ, ψβον«ρ<$$
Εηνϊοιΐ!-] ν, φθονίρώβ
ΕηνΪΓοη (νβτύ) : ν. 8αΓΓουηά
ΕηνΪΓοηπιβηί (βιΐΓΓθΐιη(ϋη§ οΪΓουαι-

8ί»ΠΟβ8), τα κνκλω (ΑτίβΙ.)
ΕηνΪΓοηβ (οί α 01*7)1 ή '"Ρ*οικΙ% 4 πέριξ
τοποϊ Ρ. ϋ\νβ11βΓ8 ιη ίΐιβ βηνίΓοηβ,
οί περίοικοι /', οί περίχωροι Ρ

Εηνο7 : ν. ΑπΛαΒβαεΙοΓ
Εην7 (βΐίόβί.), φθόνος τη, Ιήλοϊ τ», το ίπί-
φθονον Ρ. Ιιίαοΐθ ίο βην7, Ιηνΐάίονιβ,
4πίψθονο$. Ιί 18 ηοί ϊηνϊάϊοιίδ, άνητί-
φθονόν ίση Ρ
Έηνγ (νβτύ), φθονίω, ξηλόω V
,

ίπιβλεπ» V
,

μεγαίρω V
,

βασκαίνω Ρ. Ββ βηνϊβά,
{πιφθόνως διάκειμαι Ρ
ΕρΗοΓβ, (φόροι τη, ρΐ, Ρ

Ερϊο ροβί, ίποποιόϊ ΪΪΙ, Ρ
,

ραψωδόϊ (οηβ
νΗο Γεοϊίββ ΙιΪ3 ο«τη ροβίΓ7) τη, Ρ.
Ερϊο ροβίΓ7, ϊπη η, ρΐ, ίποποιΐα^ Ρ
ΕρϊΟΙΙΓβ, οφοφάγος τη, Ρ
ΕρκΙβΠΐΐο, νόσοϊ /'

.

νόσημα η
Ερΐ^Γβ,πι : ν. ΙπΒΟπρίίοη
Ερϊ1θ§11β, ίπίλογοϊ η», Ρ
Ερΐβοθβ, πάρεργον η. ΤΓΒ&ί ;ικ (ιη βρϊ-
5θάθ (Κΐ. ί>7β-νθΓΒ:), <ν παρέργω τίθε

μαι

Ερϊδίΐβ : ν. ΕβίίβΓ

Ερϊίαρίι : ν. ΙηβΟΓΪρίίοη
ΕρΐίΙιβΙ, ίπίθετον η, Ρ
Εροοίι : ν. Τϊωθ
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Εηυ&Μβ, Ισόρροπος, ομαλός Ρ; (ίη ίβπφβΓ)
ίίκολοϊ Ρ. Ββ βςιιαοΐθ (ίη ΙβηιρβΓ),
(ύκΰλως Ιχω Ρ
Έχ\α.β.\}\γ, ίσορρόιτωϊ Ρ, όμαλώϊ Ρ
Ε(}11&1, (σος, Ισόρροιτοϊ, αντίπαλοι, οϋχ
ήσ-σ-ων, άγχώμαλος Ρ, ίφάμιλλος Ρ. Εηυίΐΐ
ίο (ρτβρ.), αντί ιυΐίΑ ρ'βϊϊ. Εςμιαΐ ίη
8£β, ήλιξ, όμ.τ)λιξ V, Οΐΐθ βηΐΐϋΐ ίη !1£0
(κιώαΐ.), ήλικιώτη» τη, Ρ. ΕφίαΙ ίη
ηαηιοβΓ, Ισοπλή&ης Ρ. Εα,υαΐ ίη βίζβ,
Ισομοιρος V. Εφίαΐ ίο α (1;ιη«βι-, Ισοκίν-
δυνοϊ Ρ. 0£ βφίαΐ Β,υίηΟΓΪί^, Ισάψηφος.
Οί βφΐ&Ι οοιιγ8.§θ, Ισάψυχος V. Αϋΐθ
ίο β§ηί οη βι^ιιαΐ ίβπηβ, αξιόμαχος Ρ.
Ββ Οη βφίβ,ΐ ίβπηβ, Ισόομαι. Ξβ,νθ

ΐ-'4υ&1 Π§ηί8, Ισονομί'ομαι Ρ
Εφίαΐίβ&ίίοη, ίνία-ασα/, Ρ
Έφίαΐϊθθ, όμοιώο, Ισοω, ίξισοω. Οηβ ηιιιβί
βςυαίίδβ, ίξισωτίον
Ε<}υ&1ίί7, Ισ-Ατης/, Ρ, το (συν Ρ. Εςυ&ΐίί^
θ£ ΓΪβηίβ, Ισονομία _/

, Ρ. Εηΐΐίΐΐ ρ&Γίί-
οίρ&ίίοη, Ισομοιρία /, Ρ

Ε<}νΐ8.1ΐ7, Ισβς, Ισα, ίξ Ισου, άπο τής Ισης Ρ,
ομοίως, 8μοια Κ

,

όμΔς V
,

όμαλώ; Ρ, Ισορρό-
■μΡ
Εο,ιίΕΐηίιηίίν, -ννίίΐι, ραδίως, ιύκολως Ρ
Εφίββίήβ,η (αφ'•), Ιππικός : ν. αΙ»ο ΗοΓββ-
πιβη
ΕφίίΙίοΓΠΙΠΙ, Ε^ΐΐίροίδβ, Ισορροπία /, Ρ.
'Έψιβλ Ϊ8 ίηβ ροΪ86 οί ίηίβ ίθΐΐ ν&τ'
(δηαίββρβατβ), ή

ν

άγων Ισόρροποι (Εην.),

μάχης γινομένης Ισόρροπου (ΤΆωβ.). Ββϊη
α δίαίβ οί βςυί1ίΙ)Γίυηι, ΙσορροπΑα (ΡΙαίό)
Εηαίηοχ, Ισηαιρία /, Ρ. Ε^αίηοοίίβ,Ι,
Ισημιρινός Ρ
Εο,Ιΐίρ, ίξαρτύ», στίλλω, σκηιάζω, <πι-

σκίυάζω Ρ. Βθ ΘΟ,υίρρθά, ίξοπλίζομαι
Ρ, διασκιυάζομαι Ρ

,

στολίζομαι Γ
. λΥθϋ

ΘΟ,ΐΠρρβίΙ, €υσταλήί, €ΰ κικασ-μίνος V. Νοί
βηιιίρρβά, ασκινος V

Ε<}αίρΠ1βηΙ, σκευή _/
)

στολή /, κόσμος ί»
Εο,υίί&ϋΐβ, Ιπκικής
Ει^αίί8,1)ΐ7, ίπΐ€ΐκΔϊ Ρ. Το άο ίηβ β&ιιιβ

ίηίηξ βΟ,αίίΛοΙ^, το αντί» δράσαι προς το
ίπΜίκϋ {ΊΊιαα.)

Ε<ιτιίί7 (' 8ηρρ1θπΐθηί οί \πτίίίβη Ιβ,ν,'
ΑτϊβΙ.), ίττίίίκίΐα /, Ρ, το «Γιακάς Ρ,
ΤθνΤΓΙ€ΙΚί5 V

Εςηίναίβηί, αντάξιο; : υ. αίβο Έψια,Ι. Ββ
θα,ιιίναίβηί ίο, δΰναμαι

Ε<}1ΐίνθ0β,1, ομώνυμοι Ρ

Εγ& : ν. Τίπιβ
ΕπκΗο.'ΐίο, ίξαιρί'ω, (κττρψνίΐω Ρ, αϋτό-
πρ<μνον βλλυμι V

ΕΓαββ, ίξαλίίφω, αφανίζω
Εγθ : V. ΒβίοΓΘ
ΕΓβοί (αφ'.), Αρβός, ίρθιοϊ V

,

ορθοστάτης
τη, V. 8ίίΐηϋίη§ βΓβοί (αάν.), ορβο-
στάδην V

ΕΓβΟί (νβτδ), ϊστημι, ανίστημι, ίδρίω, Ορβάω.
ΕΓβοί α^αίη, ΚοκίΟΓβ, άνορθάω
ΕΓβοίίοη : υ. Βιιίΐάίη^
ΕΓβθίηβ88, ίρθάτηϊ/, Ρ
Ειτ, άμαρτάνω, ίξαμαρτάνω, σφάλλομαι, ψίί
δομαι, πλημμ<λί», ήμπλακον V

.

Έγγ λνίίΐι,

συν<|αμαρτάνβ> Ρ. Μαΐνβ ίο βΓΓ, πλαζ»

V
,

πλανά». ΟτΓβ&ίΙ^ βΓΓΪη^, πολν-

πλαγκτοϊ V

ΈτΓβ,ηά, χρίΌϊ η, V
,

πράγμα η, στάλοϊ τη,
ΟΤ ηββ Ιστάλην
Ειτίΐίίο, «μπληκτος, νίανικ<5« Ρ. Ειτ.αίίο
νβηβπίθηοβ, το 1μπλήκτ»ϊ άξί (Την,β.)
ΕΓΓΟηβΟΙΙβ, πλημμ«λή« : ν. αίβο "^ΓΟη^
ΕΓΓθηβΟϋ8ΐ7, πλημμ<λά« Ρ
Εγγογ, αμαρτία /, αμάρτημα η, πταίσμα η,
πλάνη /, σφάλμα 11, V
,

άμπλάκημα η, V
,

πλημμΑ<ια /, Ρ. Εγγογ θ£ ^ι1ά8η1βηί,
το ίλλιπίϊ τήϊ γνώμη* (ΤΗΐΙΟ.)
ΕΓ8ί, πρίν, το πρίν, πάλαι, ποτί
Επκΐϋο, πολυμαβή» Ρ
Εηΐάίίίοη, πολυμάβίΐα /, Ρ
Εηιρίίοηβ, 1)Γβ8.ΐ£ οιιί νίίΗ, ίξανθίω Ρ

ΕβΟβ,ρβ^Ιβ, νιανίιυμα η, Ρ, νιανικόν τι, Ρ
Έβοαρβ (βΜδίί.), φυγή_/] καταφυγή^ άπαλ

λαγή^ αποστροφή /, φίύξιϊ /, V, {κβασις

/, V, διάφ€υ{ι,/, Ρ
ΕχΟίίρο (νβτ6), φιύγ», άποφίύγιο, ίκφιύγβ,
ΰπικφήγα, διαφίύγω, άποδιδράσκ», ίκδι-
δράσκ», άπαλλάσσ» αηά απαλλάσσομαι,
διαδύομαι Ρ, ίκπίπτ» Ρ

,

φυγγάν» V
,

Ικ-

10
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φυγγάνω V, υπικτρίχβ V, ίκνίω V. Οηθ
ηιιικί β80»ρβ, φίίικτίον. Εβοειρβ ηοίίοβ,
λανθάνω, παρέρχομαι, διαλανθάνω Ρ.

Εβο&ρβ (Ι&η^βΓ, διίΓνϊνβ, π<ριγίγνομαι Ρ,
σώζομαι. Λ11θ\ν ίο β808.ρβ, άφίημι.
Ε&87 ΪΟ β80&ρθ £ΓΟΠ1, φ€ΐ)ΚΤ05 V, ιϋξ-
οδος V. Υτοτα ■πΐαϊόή οηβ οαηηοί ββο&ρθ,
αφυκτος V
ΕδοΗβν : ν. Ανοϊά
ΕδΟΟΓί (8Η08(.), πομπός τη, προπομπός ιη,

αγωγοί ί», ρΐ, Ρ, πομπή _/ΐ V

ΕδΟΟΓί (νβΤθ), πίμπω, •7ΓροΐΓίμΐΓω, κομίζω,

συμπροπίμπω /"
,

ΐΓαραπ-ί'μττω /". ΕδΟΟΓίίη§
(αφ-.), ττομπαϊος, τπίμτΓΐμος
ΕδΟΙίίίίίΐβοη, σημεϊον Π, σήμα Μ, V
ΕδΟίβΠΟ, ίο-ωτ€ρικ05 Ρ
Εβρβΰϊαΐ, ίξαίρίτθ5
Εβρβοΐαΐΐ^, μάλα, μάλιστα, οΰχ ήκιοτα,

ίξοχας V
,

άλλως τ« καΐ /οΙΙοχνβά 01/ Α
,

4άν, Ιιτ€ΐδή, οτ ρατίχηρίβ, Ρ
Εβρίοη&ββ : ν. 8ρ7
Εβρουβ&ΐβ, ίγγυή^ Ρ

,

μνηστ<νματα η, ρΐ, V

Εδροηββ, Ιγγυάω, νυμφίΰω V : V. Ο,ΙϋΟ Μαπγ
Εβρ7 : ν. 8ββ

Εβρπί άβ ΟΟΓρβ, το έταιρικόν Μ, Ρ
ΕβφΙΪΓβ, οπάωνίΛ, V

,

νπηρίτηςηι, Ρ, σκηιο-
φόρο5 τη, Ρ

Εβ88.γ (ίίίδβί.), ΡγΪζθ 688&Υ, αγώνισμα Π, Ρ
,

Μ8€ΐξ«/ Ρ

Έβ&&γ (νβτο) : ν. Αίίβιυρί
Εδδβηοβ, ουσία ./

ί Ρ

Εβδβπίίαΐ (ΐηάίβρβηβαΜβ), αναγκαίος; (ΐη
ρΚχΙοΒΟρΜοαΙ ββηββ), ίν οΐσίαϊ μίρ«ι

(ΡΙαΙο)
ΕδΙαΗίκΙι, Ιστημι, καθίστημι, τίθημι, ιδρύω,
ιτήγνυμι, κτίζω V

,

κατασκίυάζω Ρ
,

βιβαιόω
Ρ. «Ιοίη ϊη βδίαυίϊβΐιϊος, συγκαθίστημι V

,

σνγκατασκιυάζω Ρ. ΕδίαοΙΐδΗ ίπ, ίγκαθ-
ίστημι. Βθ ΘβΙίΙοΚδΗβεΙ, ίπτάρχω, Κίΐμαι.
ΕβίΑοΙΐβΗ (θΓ(ΙΪΠΛΠΟΡΝ), κυροω Ρ. Εδ-
ίαοΐΐδίιβά (αφ*.), κίριοί (ο£ οπϋηβηοββ,

βίο.)
ΕκίίΐΙιΙϊβΙίΓηβηί (ββίαοΙϊβΗίη^), κατάστασις

/, κϋρος η, βίβαίωσίϊ ΐ\ Ρ; (ΙίΟΙΙδβΙίοΙά),
οΙκία/, Ρ

Εδί&ίθ (οοηάίίϊοη), τάξις /, κατάστασις /;
(ρΓΟρβΓί^), χρήματα η, ρΐ, κλήρος τη,
οί<τ(α/, χωρίον η, Ρ. Ριβαΐ ββί&ίβ, ίγγαοϊ
ουσία Ρ

,

φανίρά οΐσία Ρ (αΒ ορρ. ίο
αφανής ουσία, ΡθΓβοηαΙ 68ί8*β). ΤϋΓΠ
ΟΠβ'β ββίαίβ ϊηίο ιηοηρ_γ, αφανή καθ

ίστημι τήν ούσίαν (Σΐ/ήαί)
Εδίεβω (Βΐώβί.) : ν. ΗοηοιίΓ
Εδίββιη (νβτο) : ν. (1) ΤΙιηιΙε, (2) Ηοηο«Γ
Εδίίιη&Ηθ : ν. Ηοηοιαπιοΐβ
Εδίϊηιαίβ, κρίνω, τιμάω, σταθμάομαι, 4ξ«τάζω
Ρ. Το βδίϊπιβίβ »ΐ ηιιιοΐι, Ιϊίίΐβ, ηο-
ίΐιίηΐ;, ττοιίομαι ιτίρΐ ιτολλον, ιτ€ρΙ ολίγου,
ιταρ' οΰδί'ν Ρ
Εβίίπΐϋίίοη, αξίωμα η, άξίωσις /, Ρ
ΈδίΓΕίη^β, αλλότριο» Ρ, άιτολΧοτριόω Ρ.
Βθ βδίΓ8.η§βά, διανίσταμαι Ρ
ΕδίΓαη§θηιβηί, διαφορά /, Ρ
ΕδίαΛΓ^, κόλττος τη, ίκβολαί/", ρΐ, Ρ
Είβιτίίΐΐ, αθάνατος, άνώλ^ρος, αΙωνιος Ρ,
άΐδιος Ρ

,

αίανής V ; (ΐπ ΠΙβΙΓίΟΓ^) ά€ί-
μνηστος

Εΐ6Γη3.11γ, ά«ί (αίβο αΐίί αηά οΜν V), «Ι*
άίί, διά τί'λουϊ, δια παντάς, δι* αιώνος V
,

«Ις άΐδιον Ρ, τον αΙώνα Ρ
,

Ας τον αιταντα

αΙώνα Ρ
ΕίβΓΠΪί^, αιών τη, ή άίδιος ουσία (ΡΙαΙο)
ΕίΙιβΓ, αΐβήρ τη,/
ΚΙ ΗρΓΪίΐΙ, αΙθίρ'.ος V
ΕίΗΐοαΙ, ήθικίς Ρ

Εί^πίοΐο^ϊο&ΐΐ^, ίτίμως Ρ
Ευΐοο^ : ν. Ργ&ιβθ
ΕυρΗβΠΙΪδΓίΙ, ίυφημίαΤ", Ρ

Εν&οιιβ,ίβ : ϊ;. Ιιβα,νβ

Ενβ,οαβ,ίίοη : ν. ΑοαηαΌητηβηύ
Ενβ,άθ : ν. 8ΗΪΓΐί
Εν»ηβ80βηί, ίφήμιρος V

,

ίξίτηλος Ρ
ΕνΒ,ρΟΓβ,ίβ, θυμιάομαι Ρ. Μα1<θ ίο θναρο-
ΓΛίβ, ίξατμίζω Ρ
ΕναρΟΓβ,ίίοη, θυμίασις^ Ρ

Εναδίοη, άίΓοτροττή^ Ρ. "ννίίΗοιιί βνΛβίοη,
άιτροφασίστως Ρ
Εναβίνβ, πλάγια (οτ σκόλια) φρονών. ο-οφι-
σηκος Ρ
Ενβ : ν. (1) Ενβηΐη§, (2) ΡΓθνϊοαβ ά&γ
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Ενβη (α<%.), λείος, Ισος, ομαλός Ρ; (ο£
ηαηιίκϊΐ'κ), άρτιος Ρ. ΊΊ&γ 8,6 οάά α,ηά
βνβη, άρτιάζω Ρ
Ενβη (αάυ.), κα£. Ενβη ίί

,
<
1

καί, ίάν κα(.

Νοί βνβη, οΐ8ί, μηδί
Ενβηίη§, ίσπίρα/, δ€£λη/ Ρ

,

δείλη δψίαΡ,

ήλιου δύσ-ΐϊ V. Ββίοη^ϊη^ ίο βνβηίη^,
ίσ-ττί'ρι.05 V

,

έσπερος Γ. Ενβηϊη§ βίβ,Γ,
Έσπερος τη, V

. Το\ν»κΐ8 βνβηϊη§, δψί,
δψί τής ήμίρας Ρ

,

δψε τής ώρας Ρ. Σ&ίβ
ϊη ίηβ βνβηϊη£, πάνυ δψί Ρ. Τίΐΐ βνβη-
ίη§, {ως δψί Ρ
Ενβηΐν, όμαλώς Ρ
Ενβηηβδδ, όμαλότης /] Ρ

Ενβηΐ, έργον η, πράγμα η, συμφορά /, τύχη

/, σνντυχία /, τδ τυγχάνον, τδ τυχόν,
ο-ϋμτττωμα η, Ρ. Αί, 8,11 βνβηΐβ, γε,
γοϋν, πάντως Ρ

Ενβηίιιβ,ΙΙν, χρόνω, ο-ϋν χρόνω : ν. αϊ.ίο
Αϊ Ιββί
ΕνβΓ (χηάββηχΐβ), ποτέ, πώποτε. Εογ
βνβΓ : ι>. ΕΐβΓηαΙΙν

ΕνβΓ£Γ6βη (αφ'.), αειθαλή» V

ΕνβΓΐίΐ8*.ίη§ : ν. ΕίθΓηαΙ
ΕνβΓν, πάς, πάς τυ, έκαστος. ΕνβΓν ηιαη,
ούδας βστις ου Ρ, ουδείς δς ουχί V, 0£
βνβΓν Ιίίηά, παντοδαπός, παντοίοι. Ιη
βνβΓν Ί?&Υ, πανταχή, παντοδαπως Ρ.
Το βνβΓν βΐάβ, πανταχόσε Ρ. ΪΥοπι
βνβΓν δίάβ, πανταχόθεν Ρ. ΕνβΓν ίηϊπΐ
(Ι»}*, δια τρίτης ήμερας Ρ. ΕνβΓν £θΒΓΪη
ΗΐοηΙΙ), παρά μήνα τέταρτον Ρ
ΕνβΓνν/ηβΓβ, πανταχού, απανταχού V

,

παν

ταχή, άπανταχή V
,

πάντη V
,

ίκασταχον Ρ
Ενίοί, εξάγω Ρ
Ένϊάβηοβ, μαρτυρία ^ -^ μαρτίριον η, Ρ,
μάρτυρες τη, /;

/
: ν. αίβο ν7ϋηβ83

Ενίάβηί, σαφής, δήλοι, φανερός, εναργής,
λαμπροί, πρόδηλος, ?νδηλος, καταδήλου,
εμφανής, περιφανής, είσημος V. Ββ βνϊ-
ίίβηί, φαίνομαι, διαφαίνομαι, δηλόω, πρέττω

V
,

έμπρε"πω V
. Μδ,ΐεθ βνίάβηί, φαίνω,

δηλόω
Ενίάβηΐΐν, σαφώς, φανερώς, έναργώς, λαμ
πρώς, εμφανώς, ενδήλως Ρ

,

δήλον δτι Ρ

Ενίΐ (βΜδ«ί.), κακόν η, πήμα η, V: ν. αίβο
ΜϊβίοΓίιιηβ. Ββ§ΐηηίη£ ο£ βνίΐ, πρώ-
ταρχος άτη V

Ενίΐ (σφ'.), κακός, πονηρός, μοχθηρός, αίσ-
χρός, φλαΰρος, φαύλος, Ικδικοε V : ν. αίπο
Ββ,εΙ, ϋηίοΓίνιηαίθ. Εχοββάϊη§1ν βνϋ,
πάγκακοϊ V

,

παμπόνηροι Ρ
Ενίΐΐν, κακώί, φαΰλιοβ : υ. αίβο Βαϋΐν
Ενίηοβ : ν. 8ηον7
Ελνβ, δϊϊ/": ν. 8ηββρ
ΕννβΓ, νρ6χοο%/
Εχίΐβί (αφ'.), άκριβήΐ, καθαροί Ρ. Ββ
«Χβ,οί, άκρφολογε'ομαι Ρ
Εχιιοί (πιοηβν, ίειχββ, βίο.), πράο-ο-» αηά
πράσσομαι, ίκπράο-ο-ω, εΐο-π-ράσο-ω. Αϊι'1
ϊη βχαοϋη§, ο-υν«ιο-πράο-ο-ω Ρ. Εχαοί,
(ραιιίχΙιΠΊίΊΐί), λαμβάνω δίκην
ΕχίΙθΙϊθη8, τΛη η, ρΐ, ΟΤ ηββ πράο-ο-ομαι
οτ 8ΐ/ηοτη/τη
Κχίΐοίΐ V, πάνυ, άκριβωΐ, ίν ψήφου λόγω V

Εχ8,θίηβ88, άκρίβίΐα /"
, Ρ
,

τδ ακριβά Ρ

Εχα£§61•αίθ, αίρω, μΐγαλΰνω Ρ, άγγΛλω ίττΐ
τδ πλ«ΐον Ρ, κοο-μί'ω 4πΙ τδ μείζον Ρ, δίΐνόω
ί-η-1 τδ μίΐζον Ρ

Εχ8,§§6Γαίϊοη, δπιρβολή /, δ<ίνωσι« /, Ρ.
Ιη αη βχα§§βΓα(«(1 ν/α^, «1$ ΐπ«ρβολήν
Εχ3.1ί, αυξάνω, όρθόω, μεγαλΰνω, όγκόω V

,

ίξογκόω V
,

πυργδ» V
,

πρδϊ ούρανδν βιβάζω

(3ορΗ.). Εχ&ΐίθά (αά).), υψηλός, σιμνόϊ,

λαμπροί
Εχ8.11»ίΐοη, ο-ίμνότηϊ /, λαμπρότη» /, Ρ

,
αί£ηο-ι» /, Ρ

Εχ8.ηιίη3,ΐίοη, <λ•γχο« ιη, άνάκριοΐϊ /,

ίξίταο-ΐ5 /, Ρ, βά<τανο5 /, Ρ. Ιά£θ £γΘ6
ϊγοπι βχαηαϊηαίϊοη, βίο$ ανεξέταστος

(ΡΙαίο). 'νν'ϊΐΐιοιιΐ βχαηιίηαίΐοιι {αάν. ),

άβασανίστωϊ Ρ. Λνίΐΐι κΐΓΪϋί βχ;ιιιιίιΐ)ΐ-
ίίοη (αάν.), 4ξ«ταστικώ« Ρ

Εχαπήηβ, εξετάζω, έλίγχω, έξίλε'γχω, ερευνάω,
εξερευνάω, σκοπέ», διασκοπε'ω, άθρε'ω, άν

αθρε'ω, δοκιμάζω Ρ, βασανίζω Ρ
,

ανακρίνω Ρ
,

εξερευνάω Ρ. Οηβ Πΐυ8ΐ, βΧ&Πΐίηβ, ίξ«-
ταστίον Ρ. Εχαιηίηβ <ι1οη§ ν/ΐίΗ,
συνδοκιμάζω Ρ. Υ^η»ί ΟΙΐηηοΙ 1)θ βΧ-
αΐηίηβά, ανεξέλεγκτος Ρ
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ΕχαΠίΐηβΓ, ίξίταοτήί τη, δοκιμαστήί τη, Ρ
Εχ&πίρΐβ, παράδαγμα Π, σημίΐον η. Αη
ΡΧίίπιρΙο ίο βΓββΟβ, ίττίδίΐξΐ! "Ελλάδι

(^ΙΙΓ.). Γθ11θν 8Λ βΧ8.Πΐρ1β, ΙΓΟρα-
διίγματι χράομαι Ρ. Αβ £θΓ βχαπίρΐβ,
οίον Ρ
Εχ;ι<φΟΓ8,ί;6, παροξύνω, οργίζω, όργαίν» Γ,

ίξαγριόω Ρ^

ΕχαβρβΓΗ,ίϊοη : υ. Αη§βι•
Εχοαν&Ιβ, όρίσσω
ΕχοΛναΙϊοη, όρυγμα η
Εχοββά, ΰπ€ρβόλλω, ίιπ(ρβα(νω, πίρισσίύω,

ττίρίαμι .Ρ, π£ριγίγνομαι Ρ, παρέρχομαι Ρ.
ΑΐνΐΐΕΐί οίΐηηοΐ ΐ>θ βχοββάβά, ούχ νπ«ρ-

τοξίύσιμος (ΑεβοΗ.)
Εχοββάίιψ, κρ«ίσσων : ν. αίβο Εχοβ88Ϊνθ

Εχοββάϊη^Ι^ : ν. Εχοβ8βϊνβ1γ
Έχοβΐ, ΰπίρβάλλω, προέχω, νικάω, διαφέρω,

ΐιπίρφί'ρω, άριστίύω, κρατιστίύω, πίρίίίμι Ρ,
π€ριγίγνομαι Ρ
Εχοβίίβηοβ, ΙρτΗ\/. Ρπζβ ο£ βχοβίίβηοβ,
τά αριστεία
Εχοθΐίβηί, αριστοϊ, βίλτιστοϊ, κράτιοτοϊ,
κάλλιστοι, άκρος, αμ«μπτοί, ϊξοχοϊ V, ίκ-

ΙΓρίΙΓήϊ V
Εχοβ11βπί1)', €ΰ, καλώς, άριστα, κάλλιστα,

ίξόχως V, παγκάλως V, διαφερόντως Ρ
ΕχΟβρί (ρΤβρ.), πλην ΙίήίΛ <?βη., ίκτόί ΊΰίΐΚ
$εη., παρά Μη<Λ αοο., 8£χα ίί»»<Α ^βπ. Ρ;
{αάυ.), ιτλήν, €ΐ μή, άλλ' ή Ρ, 6 τι μή
α/ϊβΓ α ηβ^αΐϊνβ, Ρ
Εχοβρί (νβτΐ), ίξαιρίιυ Ρ, ίζαίρίτον ποιάο Ρ
ΕχοββΗ, ύπφβολή/, το λίαν Ρ; (1)Πΐ1»1ϋ7.
ϊηβοΙβΠΟβ), άοτίλγ€ΐαι/", Ρ, κόρος ίη. Εχ-
0688 ίη ΤΠΠΘ, πολυοινία_/| Ρ
Εχοβββίνβ, πολΐς, μέγας, πλ€Ϊοτος, μέγιστος,
ττίρισσ-05, δεινός, υπερβάλλων, σφοδρός Ρ,
Ισχυρός Ρ, ϋπίρογκος Ρ
Εχοβδθίνβΐ^, σφόδρα, λίαν, άγαν, μάλα,
μάλιστα, πολύ, πλείστα, περισσής, είς

ΰπερβολήν, διαφερόντως Ρ, ίξόχως V
Εχο1ιαη«ίβ (ββτδ), άλλάσσω, άνταλλάσ-σ-ω,
καταλλάσ-σω Ρ, άνταποδίδωμι Ρ, αμείβω V.
Τβ&β ίη βχοηαηςβ, άντικαταλλάσσομαι
Ρ, αμείβομαι Γ

Εχοηαη£6 (βΐίδίί. ), ανταλλαγή /, διαλλαγή
/, V, αμοιβή /, V, αποινα η, ρΐ, V, άντί-
Ίτοινα η, ρΐ, V. Οϊνϊη§ ϊη βχοηειη^ρ,
άνταπόδοσις_/Ι Ρ. Εχο1ιειη£6 ο£ πιοηβ^•,
καταλλαγή^ Ρ
ΕχοίΙ&Μβ, εμπληκτος, νεανικός Ρ
ΕχοίΙθ, εγείρω, έπεγείρω, έπαίρω, ταράσσω,
παροξύνω, ίξορμάω, ίξοτρΰνω, θορυβέω, ερε
θίζω, ότρΰνω V, βρνυαι V, ίξορίνω V, κινί'ω V,

κνίζω V, τττοί'ω Γ, ζωττνρί'ω Γ. Οηβ Πΐυ8ΐ;

βΧΟΪίβ, κινητ&ν Γ. Ββ βχοίίβίΐ, 4ργάω Ρ,
βορυβ^ομαι Ρ
ΕχΟΪίβιηβηΙ, θόρυβος τη, ταραγμόϊ τη, Γ. Ιη
μι βχοίΙϊη§ \ν&]τ (αάν.), ίγιρτί V
Ρ<χοίΗη<ί, κινητήριο; Γ
Εχοΐαίιιι : ». Ογ^ οαΐ
Εχοΐ,αηιαϋοη, βόαμα η, V, άμβάαμα η, Υ
Έχοΐΐΐεΐβ, «Ιρ7ω) ίξ'ίργω; 4κκλ<ίω οα" ίκκλήω,

ΙξΛαννω
Έχοΐυβϊοη, άιτάκλιιο-ΐδ αηά άιτάκλ^σ-ιϊ^ Ρ
Εχθ1«8Ϊνβΐ7, μόνον
ΕχοΓββοβηοβ, τ6 άιτοιτίφιικόϊ Ρ
Εχοηιοίαύϊη^ : ν. Ριιίιιί ιι Ι

Εχουΐρίΐίβ : ν. Αοφίϊϊ, ϋθίβηά
ΕχουΓκίοη, Ϊξοδο5_/ί Ρ
Εχοιΐ8αΙ>1θ : ν. Ρ;ιι•(1υη<ιη1θ

Εχουββ («ίΐδβί.), Ίτρόφαο-ΐϊ/, <τκτ)ψι*^ ονγ-
γνώμη _/

",

απολογία _^ Ρ, πρόβλημα η, Ρ.
Έγ ντ&γ θ£ 6X01186, ίπΐ ττροφάσιι Ρ,
κατά πρόφαο-ιν Ρ
Εχϋπχβ (αΐΐβ^'β ϊη 6Χ0118β), προφασίζομαι Ρ,
σκήτττομαι Ρ, άττολογίομαι Ρ

,

προβάλλο

μαι Ρ ; ( ρ;ιπ1αη) : «. Ρο,Γάοη
Εχθ0Γα1)1θ, κατάρατοϊ, άπόπηιστοϊ V
ΕχεοΓαίο : ν. Οιιγβθ
Εχβοαίβ (ρθγϊογπι) : ν. Αοοοοαρίίδη.
Εχβοΐιίβ (ρΐι* ΐο (Ιβειίη), άποκτ<ίνω,
θανατόω Ρ. Ββ βΧΟΟϋίβά, αποθνήσκω
ΕχθΟΙίίϊοη (ρβΐΐΟΓΓΠ&ΠΟβ), κνρωσυ /, Ρ.
ΟείΓΓ^ ΐηίο βχβοηΐϊοη, Ιργω ίπ«ξί'ρ-

χομαι Ρ. ΕχβοιιΙίοη (ριιί(;ίη§ ΐο άβΛίΙι),
θάνατοι ίη

Εχθου[ίθΠΘΓ, δημόκοινοϊ τίΐ, δήμιοι ιιί,

Ρ
Εχ6Π)ρ1ί£γ, δίίκννμι
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Εχβηιρί (αά).) (£γοπι ΐαχθβ, βίο.), ατελής Ρ;
(ίΐΌΠΙ δίΑΐθ ββΓνΊΟθ), άλπτοΰργητοϊ Ρ )
(ΐτονα πιί1ϊίίΐΓ7 ββΓνΐοβ), άστράτεντος Ρ ;
(ζΡΐΐί'πιΠ ν). ϊλίνθ6ρο5, Αμοιροι
Εχβπιρί, (ν&τΐ), εκλύω

Εχβπιρίϊοη (ίΐΌΠΐ ίαχββ, βίο.), Ατέλεια/
ΕχβΓΟΪβθ (βΐίδίί.), μελέτη /, ασκησις /, Ρ,
γυμνάσια/ .Ρ
ΕχβΓΟΪΒβ (ίίβτό), [ΐίλίτάω, άσκέΊο, γυμνάζω.
ΕχβΓΟΪββ 1)6ίθΓβη£ΐη(1, προγυμνάζω. Οηθ
ηιιΐδί θχβΓοΐδβ, άσκητεον Ρ. Νοί βχβι•-
οΐββά, άγΰμναστος
ΕχβΓί, τείνω, εντείνω, συντείνω, χράομαι,

άποχράομαι Ρ. ΕχβΓί οηβδβΐί, αγωνί
ζομαι, διατίίνομαι Ρ. ΕχβΓί οηβδβΐί ίο
ίΙκ• υΐιιιοϋΐ, άπασαν άγωνίαν έντίίνω

(Ββτη.)
ΕχβΓίϊοη, προθυμία/ αγωνία /
ΕχΙιλΙη,Ιϊοπ, πνοή/
ΕχΗαΙβ, ίκπνίω
Εχΐκιιικί (^θλγ ουί) : ν. Υίβ&τ οιιί. Εχ-
ηαΐΐβΐ (θηθ'8 ρον/ΘΓβ), άντλεΊ» V, ίξαν-
τλεω V. Βθ θχΐΐαΐΐβίβά, απαγορεύω Ρ,
άπεϊπον V, άΐΓίίρηκα. Εχηβ,ΙΙβίβά, άπει-

ρηκώς
Εχηΐοϊί: ν. 8πο\γ
ΕχηϊΙήίϊοη (βΗονϊη»), άιτό$ίΐξΐ5 / Ρ, Μ-
δειξις/ Ρ; (βρβοί&οΐθ), βεαμα η, Ρ
Εχ^ίΐίΐηιΐβ: ν. ΟηβθΓ
ΕχηΟΓύ, κελεύω, τταρακαλίω, παραινεω, ίπι-
κελείω, π-ροτρειτω, διακελεύομαι, νουθίτε'ω,

ιταρακίλίνομαι Ρ, άνωγα V, οτρύν» V,
παρηγοριά» V. ΕχΗοΓυ ΪΠ ορροβίίϊοπ,
άνππαρακελεύομαι Ρ
ΕχΙιΟΓίαΐίοη, παρακ&ευμα η, παρακέλευσις/ Ρ, παράκλησις / Ρ, ιταραίνίσ-15 / Ρ,
προτροπή/ Ρ, κέλευσμα 71, V
Εχί§βΠ07, ανάγκη/
Εχϊΐβ (οαπΪΕΚηίβηΐ), φνγή / Ικδημος φυγή
/, V. Εχίΐβ ίοΓ Ιίίβ, άειφυγία/ Ρ
Εχίΐβ (οηβ οβ,ηίδηθά), φυγάς τη,/, 4 φεύγων
V, ίκπεσων πάτρα» V. Β&ηά θ£ βχίΐθβ,

φνγη / Ρ. Βθ 8,11 ΘΧΪΙβ, φεύγω, εκπίπτω,
άιτοξίνόομαι V
Εχίΐβ (νβτΐ), έλαύνω, έξελαύνω, άνδρηλατέω V

Εχΐδί: V. Βθ
ΕχίβίβΠΟΡ, ουσία / Ρ. ΚβΒ,Ι θχίβίβΠΟβ,
αύτ6 8 εο-π {ΡΙαίό). Κβαΐ βχίβίβηοβΒ,
τα όντως ίντα (ΡΙοΛο)
Εχϊΐ, ϊξοΒοϊ/
ΕχθηβΓ8.ίθ, άιτολυ» Ρ
ΕχοΓΟΪΙαηί, περισσός
Εχοπίπιιη, προοίμιον, οοηΐτ. φροίμιον η.
Λίακβ α,η βχοηΐίιιηι, φροιμιαζομαι
ΕχοίβΓΪΟ, Ιξωτ«ρικ05 Ρ
Εχραηά, ίκτίίνω: ν. αίχο Ορβη, 8ίΓθίπ1ι
Εχρβ,ηβθ (οί 8Κ7), αΐβίρο! άναιη-υχή V ; (ο£
ρΐβ,ϊπ) ΊΓίδίων {ιίΓΟτασίΐϊ V
Εχραηβίοη, ?κτασ«/ Ρ
Εχρίΐίΐαίβ, μακρηγορέω, μηκνν», μηκννα
λ^γον

ΕχρΛίπΒ,ίθ: ν. Εχϋθ
Εχρεοί, ίλττίζω, Ίτροσδοκαο, ττροσδίχομαι,

καραδοκώ) V; (Γβ(.]ΐιίΐ'ρ) άξίόα. Αβ πιίβΗΐ;
1>β θχρβοΐβά, ώϊ •Ικοϊ Ρ
ΕχρβΟίαϋοη, ίλττίϊ /, %6ξμ /, 8<ίκησΐϊ /,
προσδοκία /, Ρ. ΌοηίτΆΐγ ίο θχρβοίίΐ-
Ιίοη, πάρα ιτροσδοκίαν Ρ
Εχρβοίβά (αά}•), προσδίκιμοί Ρ, ΐΓροσδ<}-
κητοί V
Εχρθάϊβηο7, το συμφέρον, οφ<λο« η, ώφΛίΜΐ/
ΕχρβοΙίθηί, σύμφορος, πρόσφοροι, χρήσιμος.
Βθ βχρβάϊβηΐ;, συμφέρω. Ιυ 18 6Χ-
ρθάϊβηί, 8«ϊ, χρή

Εχρβάϊθηί (βωό«ί.): ν. ΟοπίΓΪν&ηοθ
Εχρβάίβηίΐ^, συμφ(ρ<ίντω5 Ρ
Εχρβάϊίβ: ν. Ή,Β&ΙβΏ.

Εχρβάϋίοη (ΐηίΙΪΙ&Γ^), στρατιία /, στρά
τευμα η, όδόϊ / στίλοί 7>ι, ίξοδοβ /, Ρ,
ίπιστρατ«£α _/

| Ρ. Εχρββϊίϊοη (ηανίΐΐ):
ν. Υογ&%β. Εχρβάίίϊοη ιιρ ΐΗβ οοαηΐΓν,

άνάβασίϊ /, Ρ. Μ&ΚΘ £ΙΠ θχρβάίί.Ϊ0Γ1,
στρατίΰω αηιΐ στρατεύομαι. Μακβ απ

βχρβάϊίΐοη 8.§αϊη8ί, επιστρατεύω. «Γοϊη ΪΠ
β,η βχρβ(3ίίίοη α^Μηβί, συνεπιστρατείω
Ρ. Ϊλ•μ\ αη βχρβάϊίϊοη, στρατηλατεω

7

Εχρβθΐΐϊοιι (((υίοκηβββ) : ν. 8ρββά
Εχρβί : ν. Ι>ΓΪνβ οιιί. Εχρβίΐβά (αά}•),
ανάστατος, (κπεσών
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Εχρβηά: ν. 8ρβηά
Εχρβηββ, άνάλωμα η, δαπάνη /, δαπανήματα
η, ρΐ, Ρ, τέλη η, ρΐ, Ρ. ΤΓ8.νβίΐΐπ8
εχρβηβββ, εφόδια η, ρΐ, Ρ. 'ΤΊα ίίηιο
λνοΐΐ βρβηί, αξία ν τριβήν ϊχίΐ. (ΑββΰΗ.)
Εχρβηβίνβ: ν. Όβ&τ
Εχρβηβίνβηβββ, πολυτέλεια ,/

Ι Ρ
Εχρβπβηοθ (βιώβΙ.), πείρα /, εμπειρία /,

επιστήμη /. ΟτΓθίΐί; βχρβπβηοθ, ιτολυ-
ττίΐρία /, Ρ. Ιιβ&πι % βχρβπβηοθ,
ϊγνων ιταβών. ΡτονβτΙ), ΕχρβΓΪβηοβ
ΙνΙΜ'ρβ ίΐ άββ,Γ 8βηθθ1, τα παθήματα

μαθήματα (ΗβΤ.)
ΕχρβΓΙΘΠΟβ («βτό), πάσχω, πειράομαι,

χράομαι, διαπειράομαι Ρ, έκπειράομαι V
,

άντλέω V
,

έξαντλέω V

ΕχρβΓΪθηοβά, Ιμπειρος, επιστήμων, εντριβής
V. Νοί βχρθΓΪβηοθίΙ ίη, απαθής υήίΚ
$βη. Βθ βχρβΓΪβηοβά, πεΐραν λαμβάνω,
ιΐϊ πεΐραν ϊρχομαι, έμπείρω; ϊχω Ρ
ΕχρβΗΠΙβηΐ, πείρα/] διάπειρα,/] Ρ, προπειρα

/, Ρ. Μαίιβ βχρβΓίπιβηΐβ οη ίηβ βοάίβδ
θ£ ΐΗβ ΟΓββΙίδ, αυτοσχεδιάζω είς τα. σώματα
των "Ελλήνων (ΑΐβοΗχηβί). Ρτονβτδ,

ΕχρβΓΐπιβηίυηι ϊη οοΓροΓβ νϊΐΐ, «ν

ΚαρΙ κινδυνεύειν
ΕχρβΓΐ, σοφοί, ϊμτΓίίρο;. σοφιστής ίίϊ, ϊστωρ
τη, V

,

τεχνικός Ρ
ΕχρβΓίηβββ: ν. 81ίί11
ΕχρίαΙθ, δίκην δίδωμι, άποτίνω V

,

έκτίνε» V
,

λύω V
,

καθαίρω V
,

έκθύομαι Ρ, άφοο-κίω Ρ
Εχρίαίίοπ, λύτρον η, μειλίγματα η, ρΐ, V

ΕχρΪΓαύίοη: ν. Εηά. ΑΙ ίηβ βχρΪΓίΐ-
ίίοη θ£ ίηθ ίΓΙΙΟβ, τών σπονδών διελ-
θουσων Ρ
ΕχρΪΓβ (άϊβ): ν. ΌΊβ; (οί ίϊηιβ), Ιξήκω,

διέρχομαι Ρ
Εχρίαϊπ, δηλόω, έξηγέομαι, σημαίνω, διέρ
χομαι, διε'ξειμι, διεξέρχομαι Ρ, αποφαίνομαι
Ρ, ερμηνεύω Ρ) σαφηνίζω V

,

αναπτύσσω V.

Εχρίίΐϊιι ΟθίοΓβΗ&ικΙ, προδιεξέρχομαι Ρ.
Οηβ ηιιΐδΐ βχρίαϊη δηλωτέον Ρ
ΕχρΙ&η&Ιΐοη, δήλωσις./] Ρ, άπόδειξι»^ Ρ,
ερμήνευμα Π, V

Εχρίίοίί: υ. ΟΊββ,Γ

Εχρίοάβ (ηβηΐ. ), έκρήγννμαι. Ββ βχρίοά»!
(τηβΙαρ)ΐ.), ίκπίπτω (Ιχί, Βθ ηϊδδβά οίΓ
ΐΗβ 8ίίΙ£β)
Εχρίοίί, ϊργον η
ΕχρΙοΓβ, ερευνάω, άναζητε'ω Ρ
ΕχρΟΓί, ίξάγω
ΕχρΟΓίαίίοπ, κατακομιδή /, Ρ
ΕχρΟΓίβ, τα εξαγώγιμα Ρ
Έχροδβ, φαίνω, ίκτίθημι, προβάλλω, παρα
βάλλομαι Ρ. Βθ βχροδθά, Ικκειμαι Ρ,
πρόΊ«ιμαι. Εχροββά (ίο ΆϋΛΰί), €νατί-
θίτοίΡ
Εχροβϊίίοη : ν. Εχρ]8,η»ϋοη
Εχροβίυΐ&ίϊοη, αίτια/
Εχρθ8ΐνι1»ί« : ν. ΒΙ&πιθ

Εχρουηά: ν. Εχρίαΐη
ΕχρουηάβΓ, ίξηγητήϊ τη, Ρ
ΕχρΓβββ: ν. 8αγ
ΕχρΓΘ88 (παβδββη^βΓ), δημοκήρνξ τη, Ρ
ΕχρΓβββίοη, λ<5γοϊ τη ; (ο£ ίαοβ) : υ. Εοο^

ΕχρΓβδβΙ^, άπλώϊ, σαφώϊ, άντικρυϊ, διαρ
ρήδην Ρ
Εχρυΐκίοη, ίξοίκισιϊ/ Ρ
Εχρΐΐη§β, διαγράφω, (ξαλίίφω Ρ, αφανίζω Ρ
Έχ^αϊδίίβ, εξαίρετος, χαριίστατο;, δαίδαλος

V
;

(οί 8. ρβΓβοη), π<ρίκομφο$ Ρ
ΕχΪΛΠί, Οβ, περιγίγνομαι Ρ
ΕχίβΠίρΟΓΘ (αάν.), ίξ ύπογυίου Ρ
ΕχΙβαΐρΟΓΙδθ, αύτοσχίδιάζω Ρ. ΕχίθΙΠ-
ροήβθ \\ΉίΐΙ 18 νι'αηίβά, αυτοσχεδιάζω τα
δέοντα (Τίναο. ). Οηβ νΐιο βχΐβπιροηββδ,
αυτοσχεδιαστής τη, Ρ
ΕχΙβηά (αο(.), τείνω, εκτείνω; (ηβηΐ.),
τείνω

Εχΐί-ηκίοη (οΐ 1ΪΠΘ οί 1),αΙΙ]θ), έπεξαγωγή/,Ρ
Εχίβηβϊνβ : ν. 0τβ3.ί, ^νίάβ
ΕχΙβηΙ, μέγεθος η, Ρ, μήκος η, V

Εχίβηιιαίθ, μειοω Ρ
ΕχΙθγϊογ, ΕχΙβΓη&Ι: ν. Οιιίννβπΐ
Εχίβηιιϊη;ι(;•ΐ) : ν. ϋβείΓΟ^
Έχύϊηβΐ, έξίτηλος, Αφαντος, αίστος V

,

πράρ-

ριϊοι Γ

ΕχΙίηοίϊοιι, άπάσβεσις /, Ρ ; V. αίβο
ϋβδίπιοίίοη
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ΕχίίτίζυίβΤι, σβένννμι, κατασβίννυμι, άπο-

σβίννυμι, μαραίνω
ΕχΙίΓραίβ, αφανίζω, ίκπρεμνίζω Ρ, αντό-
■π-ρίμνον βλλυμι V; V. αίβο ΌβδίΐΌγ. Βθ
βχΙίτρΒ,ίβά, ττρόρριζο; φθίίρομαι V
Εχίϊι-ρθ,ίίοη : αφάνεια /, V : ν. αΐίο Όβ-
βίπιοϋοη
Εχίοΐ: υ. ΡΓαίββ
ΕχΙογϊ, άφαιρίομαι Ρ: ν. αΐιο Εχαοί
ΕχίΓβοί, ίκσττάω V
ΕχίπνοΙίοη : ν. Παοθ
ΕχίΓ3,ηβ0118, άλλότρΐΌ5, έττακτίίϊ, Α ϊξω Ρ
ΕχίΓβ,ΟηΙίηβ,Γγ, θαυμάσιος, θαυμαστοί, ττίρισ-
σάϊ, ΰττίρφυηϊ -Ρ, άτοίΓΟϊ Ρ
ΕχίΓ8.ν£ΐ«&ηοθ (οί β,π^ΙΙιίη^), ύικρβολη ^
άτοτία./, Ρ ; (ϊη βχρβηββ) : ν. Όβ&τ
ΕχΙι•αναι;αηΙ (οί α ρβΓβοη), δαπανηροί Ρ;
(οί ρΐϊοθ), ΐΓολυτΛήί Ρ
ΕχίΓβΠΙΘ, ϊσχατοϊ, ακρ05. ΕχΐΓβΠΙβδί
ννΌ68, ϊσχατ* ίσχάτων κακά (8ορΗ.)
ΕχΐΓβηιβΙγ, €ΐϊ ύΐΜρβολην: ν. αΐίο Εχοββ-

βϊνβΐγ
ΕχίΓΟίπίίγ, το ϊσχατον, τα ϊσχατα. Το
βποΗ αη βχίΓβπιΐίγ, «1$ τοσοβτο νλ,ΪΚ ρβη.
Οο ίο βχίτβπιίίίββ, ίτΛ πάν ϊρχομαι Ρ.
ΕχίΓβπιϊΐγ οί & οουηίι-γ, ίο-χατιά/
ΕχίΗοίΐΙβ, λύω, 4κλύω, απολύω, άπαλ-
λάσ-σ-ω

Εχίποαί,ίοη, λνσ-ι; /, ϊκλυσίϊ /, V, απαλ
λαγή/
ΕχΐΙΟβΓ&ηοβ, π«ριουσία /, Ρ, αφθονία/ ρ
ΕχυΒβΓαηί, άφθονο*: ν. αίβο ΑϊιαηάΆΐιί

Εχιΐΐί, χαίρω, άγάλλοραι, χλιδάω V, γαυ-
ρόομαι V. ΕχυΙΙ ΟνβΓ, ίφυβρίζω V,
Ιγγ«λάω V. Το οβ θχοΐίβά ονβΓ (αφ'.),
ίττίχαρτοϊ
Εχΐΐΐΐ.αηΐ, περίχαρης, •γαΐρο5 V
Εχαΐΐβίΐοη, χαρά/ ίπίχαρμα η, V
Έγβ, οφθαλμοί τη, 6μμα η, ίψΐί/ κόραι/
ρΐ, V, αΰγαι/ ρΐ, V, Αρμάτων κύκλοι ρΐ, V.
ΕνθίΗΌν, οφρύϊ/ Ε^βΐίά, βλίφαρον η.
Ε^β- 1)8,11, γληΊιη/ Ρ. λνίίΗ ββΓΟΘ βνβ8,
γοργωττ05 V. Ύ/Όή 1>β8,1ΐϋίΐΐ1 β^ββ,
ίίιω-π-05 V, (ύωιτίϊ /, V. νίϋ\ί κρηπίί ϊίΐ)£
8^88, μαρμαρωποί Γ. ΛνίΐΗ Πΐαΐί^ 6^88,
μυριωττός Ρ. ΒβΓβϊΙ οί 6^8, όμματοστίρης
V. Οπβ-β^βά, μονώψ V, <τ<ράφθαλμοΐ Ρ.
Ββάβ-ϊνϊη^ ίΗβ 6^88, οφθαλμοτίγκτοϊ (θ£
ίβΛΓδ) V. Το }\ιάξβ \)γ 1\ιβ βγβ, ώ« αιτ'

ομμάτων V. ΤΪΐϊη£8 ϋβίοΓβ Ϊ1ΐ6 θ^βδ,
τα 4ν οφθαλμοΐϊ Ρ. ΌβΗ,Εΐι νββ 1)βίθΓβ
ίΗβ 8^68, ην τταρ' βμμα θάνατοβ V. Οοταβ
Ϊ80Θ ίο ίβ,Οβ, ιίλθον κατ* ίμμα V. Βθ
ίΐΙΓπΐβΙΐθά νϋίΐ 8^68, ομματοομαι V.
βϊνθ 8^83 ΐο 8Ϊ£Ι18, σήματα ίξομματοω V.
Ή.8.ΥΒ 1)8,(1 Θ^Θ8, οφθαλμιάω Ρ. Ββ οΙββ,Γ-
β^βά, λημάω Ρ. Οϊνθ 8, ΥΛ&ΰί βγβ,
χητωΐΓΐάξω Ρ. Έγβ οί Ηββ,νβη (ί,Ηβ βυη),
αίθί'ρος ίμμα V. Έγβ οί πϊ§1ΐΐ (ίΗθ
ΠΙΟΟη), νυκτοϊ βμμα V. Έγβ οί ίΗθ

ραΐαοβ (*Ηβ Ιτϊπ^), οφθαλμοί οϊκων V.
Οηβ οΐιϊΐά, ΙΗθ β,ρρίθ οί πι^ θ^β, €ΐ«
ιταΐϊ οφθαλμοί βίου (Εητ.)
Ε^θ-νίίηβδβ, αύτάπτηϊ 7», Ρ, αντομαρτνβ



Ε&Μβ, μΟθοϊ τη, λ(!γο5 τη. Μ,αΐίβ £»ο1β8,

λογοιτοι^ω Ρ. Μ&ΙίβΓ θ£ £8,1)1β3, μνθο-
λ<ίγο5. τη, Ρ
Ελογιο, Ιργον η, οίκοδομία /'

, Ρ
Κ;ιΙ>πι:;ιίϋ, ττοΐί'ω, τ<κταίνομ.αι, μηχανάομαι
Εβ,ουΐουβ, μνθώδηϊ Ρ. Τπθ ί&ΒιιΙοιίδ (ίΐΐθ
(Ιυιιιιιΐιι οΐ ΓίΐΊιΙβ), το μυθώδβ Ρ
Ί?8&β, πρόσωπον Π, βψΐϊ /, μίτωττον η, V,

δ|ψα τι, Γ
,

ρ^θο» π, V
. Εαοβ ίο £&οβ,

<ναντ£ον, κατ" βμμα 1
Γ, κατά στόμα Ρ; (αά}.)

άντίττρωροϊ Ρ
". Ιη, ίΐΐθ ίαοβ (ο£ & Μον),

4πΙ κόρρη5 Ρ. Β]θν ϊη Μίθ £αοβ, ίιπώπιον
η, Ρ. νΤΐίΙΐ \ν1ι,ι(. £αοθ ? βμμαοιν ττο£οΐ5
βλέπων; αη«ί πώϊ βλέπων; (βορΗ.)
ΕαοβΙίοιιβ : ν. 'ττ'ϊίΐίπ
ΕαοβΙϊου8ηβ88 : ν. ^Ν\1 •

ΕοΟίΙβ, ^φδίΟΐ, €«Κθλθ5 Ρ
Ε&οίΙϋ^: ν. Εμθ
Ε&οί, ϊργον η, άλήθ«ια / το γίγονόί Ρ. Ιη
ίίΐοΐ, έργω (θ/>/λ <0 λόγω), άληθώ$, τη
άληθιίο. Ρ, τ<£ ίνη Ρ
ΕίίοΙϊοη, στάο•« /. Βαίβίη§ ο£ £β«Ιϊοη,
αττασ-ιαο-μόϊ τη, Ρ. ΜβηΐΙ>6Γ θ£ £1£8.θΙίθη,
στασκ4τη« »η, Ρ. ΜβπιοβΓ ο£ Ιηβ ορρο-
8Ϊίβ £»οίϊοη, άντιο-ταο-ιωτη* τη, Ρ. Ταΐίθ
ρ,ΊΓΐ ίη ίίΐοΐίοη, ο-τασιάΐ» Ρ, ο-υσταοαάΐω
Ρ. ΡΓββ £γοπι £ειο!;ϊοη, άο-τασΐαο-τοί Ρ
Ε&οίϊοαβ, στασιωηκόϊ Ρ. Ε&οΙΪΟΙΙβ κρίηΐ,
το οταο-ιωτικόν (7%;<ε.)
Είΐοίίίϊοιιβ : ο. Εβίοτιβά
Ε&οΙογ^, έργαστήριον η, Ρ
Ε&ΟϋΙί^, δύναμη/
Εα<1θ, μαραίνομαι, άπανθέω, ίλλυμαι, φθίνω V

,

παρακμάζω Ρ. Εοάϊηο; (αΐί).), ίξίτηλο*
(ο£ οοΙοιιγβ) Ρ
Ε&§£θΙ, φάκιλοΐ τη, φρύγανον η, Ρ. Οβ,ίηθΓ-

ίη§ θ£ £β.§§θΐ8, φρυγανιο-μόϊ Τη, Ρ

Εβΐΐ (ίη 8,11 11Π(1βΓΐ8.ΐΓΪη^), άμαρτάνω, σφάλ•
λομαι, άποο-φαλλομαι, πταίω, οι τυγχάνω,

άτυχί'ω Ρ, αποτυγχάνω Ρ, κακοπραγέω Ρ,
ήμπλακον Γ

.

Ηβ,νϊηρ; ί&ίΐθά, άπρακτο;.
Ε&ϊΐ (θ8 αη υηοΙβΓίβ,Ιιίηβ ίειίΐδ), άνα-
πίπτω Ρ. Εβ,ίΐ (οΟΠΙΘ ΒΠΟΓί), λιίπω
αηά λιίπομαι, έπιλίίπω, έλλ€£πω, προ-
λιίπω

ΕαίΙιΐΓβ : ν. Μΐδ&Γυΐιηβ. ΕλϊΙιιγθ (άθ-
ίϊοϊβηο^), έπ£λ€ΐψΐ5 /, Ρ

,

το ίλλίίπον Ρ
Ε&ϊη, Ι νοιιΐά : ι*«β &σ-μ<νο$
Εϋϊηυ (νβτΐί), λιποψυχέω, άπίίπον
Εβίη* (ο£ Ιΐ^ηί), Αφ«γγήϊ Ϋ

;

(°ϊ «τϊίϊη^),
άμυ8ρά$ Ρ

Εβϊηί^ηβίΐΓίβά, άτολμο!, αβνμοί, μαλθακοί,

μαλακό$. Ββ £αίηΙ.-1ΐθ&ΐΊβά, άθνμίω,

άτολμα• Ρ
ΕίΐϊηίτηβίΐΓΐβάΙ^, άθνμαι Ρ

Εωηί-1ΐβΛΓίβάηβ38, άθνμία /, ατολμία

Ε&ίηίϊη^ («ίόίί.), λιποψυχία^, Ρ

Ελϊγ: ν. Ββαυίίίαΐ ; (ο£ οοηιρίβχίοη),
λίνκόί V ; (ο£ ινββ,ίηβΓ), «0διο$, καλο«;

(θ£ νίηά), κατά πρύμναν, <ναή« V
,

πομ-
παϊο5 V ; (Γβ350Π8,θ1θ), €Ϊλογο«, δίκαιοϊ,
ίπΐίικήί, ίσοϊ, «Ικ65 Μ

Ε&ΪγΙ^, ίΐκοτωϊ, «ύλί5γω5, Ιπκικώΐ Ρ
Ε»ΪΓηβ88, <πι«£κ«ια /, το <πΐ€ΐκί5
Εβ,ϊ^: «ίίβ δαίμων τη,/
Εωίη, ιτίση* / Εβ,ϊίη ϊη §;ο(ΐ8, πίστυ
θ€ών Γ

Ειιίί Ιιίιιΐ, πΜΓτοϊ, βέβαιοι, ά|κ5πιστο» Ρ

Ε&ϊΐΜπΙΙ^, πιοτΔϊ Ρ

ΕΕΪίη£α1ηβ88, πίο-η» /^ το πιστ<5ν

Ε»ΐΐη1β88, άπιστοϊ
Εαϋη1θ88η638, απιστία ,/

", προδοο-ία^
Ε&ΐοοη: ν. Ηλ^Ιε
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Τ*3.11 (νβτί), πίπτω, καταπίπτω, (>ίττω, πίτνωΡ,

ίριίπω αηά (ρίίττομαι V, σκήπτω V, κατα-

σκήπτω V. Γ&11 ΟΠ ΟΓ ίηίο, ίμπίπτω,
€ΐσπ£πτω, Ιπιπίπτω, προσπίπτω, πιριπίπτω,

ίμπίτνα» Ρ
", προσπίτνω V
,

ίπίσκήπΤω Ρ
.

Βθ ίίΐΐΐβΐι, πίπτωκα, βλωλα, Κίϊμαι. ΕαΙΙ-
ΐπσ ΟΠ 11)θ σΓΟΙίηά, χαμαιπ«τη5 V. Έά\1-
ίησ ΟΠ ΟΠβ'β 8\νοπ3, φασγάνω πβριπτυχήϊ
(8ορΗ.). Γ&Ι] θ(Γ £γ0Π1, άποπίπτω, άττορ-
ρί'ω, ίκπίπτω, ίκπίτνω V

,

ίκκυλίνδομαι Κ
¥ά\\ ϊγοπι αι-ουηο!, πιριρρά» Ρ. ΙΈ11
άοτνη 1)6£θΓβ, προπίπτω, προσπίπτω, προ-
πίτνω V

,

προσπίτνω Γ, προκαλινδίομαι Ρ.
Έ&Ά Το&βί (ΓβίΓβαί), άναπίπτω Ρ. ¥&\1
ϊη ΜτϊίΗ : ν. Μββί. Ραΐΐ ίη ρποβ, άνίημι Ρ.
Έ&1\ ομΙ : υ. Ηηρρβη. ΕλΙΙ ίο (ϊη ββΗί),
συμπίπτω. Ια'Ι £ε11, Κημι, καθίημι, κατά-
βάλλω

Γ&11 (βίίδβί.), πίσημα η, Ρ
,

πτώμα τι, 7
,

ύπτί-

ασμα 71, V. ΟβΙ & &11, πίπτω πάτημα Ρ

ΡβΙΙαοίοιίβ, σοφιστικοί Ρ
Εα11αοϊοαβΐ7, σοφιστικώ* Ρ
Εβ,ΙΙβ,ον, σόφισμα Π, Ρ. ΙΙθθ ί&Π&ΟΙΘδ,
σοφίζομαι
Ρβ,ΐΐϊβΐβ, ιύαπάτητοϊ Ρ

ΡδίΠον (αά}\ άργ<55 Ρ. Ιλθ ί&ΙΙον,
αναπαύομαι Ρ

Ραΐδβ, ψηιδηϊ, απατηλοί, δόλιοϊ, κίβδηλοί,
παράσημο!, δολίρόϊ V

,

ύπόβλητοϊ V
,

ψίχιδόφημο! V
,

πλαστοί V. Εαΐκο Π168-

8βΠ£βΓ, ψ«νδάγγίλθ5 πι, V
.

Εαΐβθ ρΓΟ-
ρΗθί, ψίυδόμαντίϊ τη, _/

| Ρ. Εαΐδθ
ΛνϊΙηβΚΗ, ψευδόμαρτνς ϊη, Ρ, ψήδορκοϊ
τη, /, V. Ββ&Γ ίαΐββ νίίηβ88, ψινδο-
μαρτνρίω Ρ. ΑοίίοΠ ίοΓ £&186 \νϊΙηβ88,
ψίνδομαρτυριών δίκη Ρ
ΕαΙββΗοοά : ν. Βίβ
Γ&ΐ8βΐ7, ψίΐιδώϊ, μάτην V. Ε&ΐββ^ ηαιηβά,

ψ«νδώνυμο$ V

Έ&ΙβΟυ, ψίύδομαι
ΡίΐΙίβΓ, οκν&ι, προσπταίω Ρ, προσκρούω Ρ
Γβ,πιβ: ν. ΟΙοτγ
ϊ'αιηίΙϊβ.Γ, οΙκ«Ιθ8, σννηθηϊ
Ραοοϊΐίαη'βθ, οίκηόω Ρ
Εειπιϊ1ί»πΐ7> <ηινήβ«ια/, Ρ

Γωηϊΐϊβτΐ^, οΙκ€ίω» Ρ

Εαπίίΐ^, γίνο» η, γίνισίϊ /, γ/ννα /, ρίζα /,

γίνία _/
] Ρ
,

γόνοϊ τη, V
,

γονι^ ^ Κ
,

γίνίθλον
η, 7

,

βλάστη /, V, ρίζωμα ίί, Γ. Κο^Ι
ίβ.πιϊ1)Γ, άρχικόν γ<νο» (ΤΆμο.). Οί §υθ(1
£»ιπϊ1^: ν. ΝοΜθ. 0£ ίΗθ βαοΐθ ϊαναϋγ:
ν. ΚίικίΓβά. ϊΊιιιιϋ)' (ΗουββΗοΙά), ο!κο«
1)1, οίκί'ται 771, /)/. δόμοϊ ΠΙ, V

,

δώμα 71, Γ
,

οί Ινδον V
, οΙκία ^ Ρ. Ββίοησϊησ ίο &

ίΛΤηϋ^Γ, οίκίϊθ5. ΓίΙΓηϊ]^ &Η&1Γ8, τα ϊνδον V

Γίΐηιίηβ, λιμό* »>,/, νήστίϊ ττόνοϊ (Αββο/ι.)
ΕαπιϊβΙιβά: ν. ΗυησΓ^
Γίΐαΐ0118, (ίίδοξθ5, ονομαστό», ιύκλιήϊ V

,

λαμπρό» V
,

κληνος V
,

κλντ09 V
,

φαίδιμοϊ V
,

{πίσημοϊ Ρ, «πιφανήί Ρ, πιριβοητοϊ Ρ.
Βθ £αΐΙ10113, ίύδοξίω, λάμπω V

. ΜίΐΙ'ι'
1';ιιιιοιΐ8: ν. ΟβΙθΟΓαί*
¥&α (^ίηηο^ϊησ), πτίον η, V

Εμι (β
.

ύατηβ), ^ιπίζω Ρ; ηβΙαρΚ. ζωπυράο V.
Εαηαίϊοαΐ, {μπληκτοι (αΊ].)
Ε»ηοϊ£ϋ1 (θ£ ρβΓδΟΠδ), δοξαστικοί Ρ;
(πηβ,σϊηίΙΓ^), πλαο-ηίϊ V

,

δοξαστοϊ Ρ
Εβ,ΠΟ^ (βαϋδί.), 8<ίξα^ 8ο|ασμα ΤΙ, V

,

δόκημα
η, V

,

τό δοκοΟν, τα δοκονντα

Ρβ.ηογ (υβτύ), δοξάζω, οϊομαι, ΟΤ Ϊ18β οοκ€Ϊ
οτ φαίνομαι
Ραηβ : ν. Τβηορίθ
Γ»ησ: ν. ΤοοίΗ
Εαπίαδίϊο : ν. Γαηοϊ£α1
ΕΉ,ηί&β^, φάντασμα η, φάσμα η, V

,

φαντασία/,ρ
Υ&Τ-, Έβχ 0& (αά).), μακρ05, τηλονροί V
,

αττονρο! V

Ρ&Γ, Γ»Γ οίΓ (αάν.), μακράν, πάρρω αηά
πρόσω, ίκά«, εκποδών, τήλ« V. ΕγοπΙ
£»Γ, άποθ<ν, ίπωθ«(ν), πριίσωβ€(ν) »Π(1

πορρωθί(ν), {κ πολλοί Ρ, τηλ<ίβ«(ν) V
.

8βθη £γοπι ί&Τ, άποπτοϊ V
,

τελέφαντοΐ V
.

Εβ,Γ-βΗοοίίησ, ίκηβολοϊΓ. Ββ £λγ ο£Γ,
άποστατίω V

.

Β^ £»Γ, πολύ, πολλω. 8θ
£λγ, τοσούτον. Αβ £»γ αβ, μίχρι ιυΐΐΗ
ρβη. Αβ £λγ »8 Ι Β,το. οοηοθΓηβά, το 4π"
ίμί, ίμοί γ' οίίν€κα V

. Βθ £ω• £γ0Π)
(άοίη§;), πολλού &ω νυίΐΚ ίηβη. Ρ. Ρ&γ
£γοπι ΪΙ ! πολλού γι καΐ δή (Όεηι. )

11
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ΕαΓΟβ, κωμωδία Λ Ρ
ΕείΓΟΪοαΙ, κωμωδικόί Ρ
Ελγθ («ίδίί.) (Βγ ββα), νανλον η
Εβ,Γβ (νβί'δ), ττάσχω, ιτράσ-σω
Ε&νθ (ίοοά), δίαιτα/, βορά/
Ε&Γβ'ίνθΙΙ, χαίρι, Ιρρωσο Ρ, χαίρων Ιβι (Ειιτ.).
8&γ ί&ΓβντβΙΙ, χαίρην λέγω
Ε&Γΐη (βκδβί.), χωρίον η, Ρ, γ«ωργία/ Ρ
Ε&πη (υβτΙ>): ν. Οαΐϋνίΐίθ
Εαπη οιιί: ν. Ι-βί ουί
ΕίΙΠϊΙβΙ•, γίωργόϊ τη, γαιτόνοϊ άνη'ρ V

Εβ,πιπη§, γ«οργία/ Ρ. βΐπΐΐβά ϊη ίΛΓΠΐϊησ,
γ(ωργικό* Ρ
Υαναι-γΆτά, αίλιον η
ΓίΐΓΐΙιοι• (αάν.), προΌτω αηά πόρρω, ιτροσω-
τίρω αΐκΐ ττορρωτέρω, πέρα, πίραιτίρω.
Εβ,ΓίΗβΓ (αά).), ΤΙιθ ίαι-ίΗβΓ βίοΙθ οί
ίΐΐβ ΟΟΙίηίΓ^, τα ίπίκ«ινα τη* γη*
Ρ8,Γΐ1ιϊη§, χαλκού* τη, Ρ
ΕβδΟΪηαίβ, κηλίω, γοητίύω Ρ, ψυχαγωγίω Ρ
Γι ιχοί η,ι Ι ιοί), γοητίία/ Ρ, ψυχαγωγία/, Ρ
ΕαβΗϊοη (βιώβΐ.), σχήμα η, τρόπο* τη.
ΕαβΙιϊοη οί ίΐιβ οοαηίι-^, το ίπιχώριον
αηά τούπιχώριον. ΑοοοΓ<1ίη§ ίο ίΐΐθ
ίαβίιϊοη οί ίΗβ ΟΟΙίηίΓρ, έπιχωρίω* Ρ
ΕαβΗϊοη (νβτδ) : ν. Μ&ΐεβ
ΕμΙ (αφ. ):•*». (ίιιίοΐί ; (ν/βΗ-ίΛβίβηβά),
πηκτό* V, ίΰγομφοϊ Κ
Εωί (α<&.) (Ιιοΐάίιι^ ίαδί), άπριξ Γ,
άίΓριγδα V
Ε*8ί (ί>«τδ), άσιτί'ω, νηστήω Ρ
Ε&βίβΠ, πηγνυμι, δί'ω, συνδέω, {(ύγννμι,
συναρμόζω, συνάπτω, ιτίδάω, κολλάω, άπτω

V, αραρίσκω Κ, πασσαλινω V, γομφά» V.
Εαβίβη ίο, ΐΓροσάιττω, προσαρτάω Ρ,
προσπασσαλιύω V
Εθ8ίβηϊη£ (ίΐώβΐ.), ο-ΰνδίο-μοϊ τη, σύνδ«σμα
η, /)ί, όρμοι η», V

Εθ8ίϊη£ (βΜδίί.), ασιτία/ Γ, νηστίία/ Ρ
ΚΊιχίΊιι•; (αφ\), ασ-ιτοϊ, νήστι* τη,/, V
ΚίΙΒίκΙίυΙΙΝ, κομψοί, κομψίυόμίνοί Ρ
Ε&81Ι1683 (βίΐΌΠ^ΙίοΙά), ίρυμα Π, άκρα/ τα
έρυμνά Ρ
Ε&ί (*Μδ«<.), ιτιμΑή/ στίαρ 7», V, δημό* τη,
Γ, λίπο* η,Υ

Εαί (οοί;.), ιτίων, παχύ* Ρ
Εαίαΐ, ολέθριο*, θανάσιμοι, άνηκιστο*, θανατη
φόρος V, καίριοι V
Εϊΐίβ,Κί^, άνηκ«στόν τι (ΤΗ,ΗΟ.)
Ε&ί&Πυ•, άνηκέστω*, καιρίω* V
Ε&ίθ, μοίρα/ δαίμων τη, τύχη/ ή πητραμένη
αηά το ππτρωμένον, το χρ<ών, αίσα / V,
κήρ/ 7, μόροϊ τη, V, πότμο* τη, V, ανάγκη/ V, το μόρσιμον V

Ρ;ι(<:(1 (αά}.), έναίσιμο*Ρ, μόρστμοϊΓ, μόριμοϊ
V, θίο-φατο5 V. Ιί 18 ίαίθοί, ιτίτΓρωται,
(ΐμαρται, χρ<ών (στι

Ε»ί1ΐβΓ, ιτατηρ τη, γονίΐϊ τη, Ρ, γιννητωρ τη,,
V, & φύσα! V, 4 τίκών V, φντουργόί τη, V,

φυτοσπάροϊ τη, V. Ββίοπ^ϊη^ ίο οηβ'β
ίιιίΐιυΐ', ττατρώοί, ττάτριοδ, ιτατρικάϊ. Εγοιώ
α. ίαίΗβΓ, ιτατρόθ». Βοπι οί α ηοΜο
ίαίΙΐθΓ, €4ιτατρίδηϊ V, €νττάτωρ V. Ηανίη»
ίΐιο 3,11110 ίαίΗβΓ, ομοιτάτριοϊ Ρ
Ε&ίΚθΓ-ϊη-Ιίΐν/, κηδίο-τήϊ 7)1, Ρ, ΤΓίνθϊρό! τη,
V, γαμβροί τη, V

Ε8.ί1ΐ6Γΐβ88, άττάτωρ V, ιτατροστίρηϊ V
Εβ,ίΗβΓίΛηά : ν. ΟοαηίΓ^
Ε&ΙΗΟΠΙ (βίίδίί.), βργυια/
Ε&ίΗοιη (νβτύ) : ν. ΜβαβυΓθ

Εαίϊ^αβ (ί«ίδβ<.), κοποϊ τη, το κάμναν
ΕίΐΙί{;αθ (οβτδ), άττοκναίω Ρ, κατατρίβω Ρ,
βαρύνω V. ΕΊνΙί^αρι.1 (αά}.), ύιτίρκοπο;
Ρ, ΟΓ ίίίβ άττίιρηκώί. Ε&ίί§υθο!, 1)β,
κάμνω, άττιΐπον, άτκίρηκα, ταλαιττωρώ αηά

ταλαιττωρίομαι Ρ. Βθ ίαίΐ§αβά 1)βίθΓβ,
ιτροκάμνω V
Ε&ΙΙβΠ, ιτιαίνω, ιταχννω Ρ
Ε&ίΐΐϊί7, άβιλτ«ρ1α / Ρ, άβίλτιρόν τν

(Ώβτη.)
Ε»1ΐ10νΐ3, άβί'λτ£ρο5 Ρ
Εαΐΐΐί, αΙτία / αΐτίαμα η, αμαρτία / ιτλημ-
μίλίϊ τν, ττλημμΛίΐα / Ρ, κακουργία/ Ρ.
Ιη ίαιιΐί (αά}.), α(τιο«. Βθ ΐη ίαιιΐί,
άμαρτάνω, νλημμ«λ{ω. Ειπεί ίαιιΐί: ν.
ΒΙ&εοθ
Εα\ΐ1ί1β88, ακέραιο*, άναμάρτητο* Ρ, άμω
μο* V
Ε&ιιΐί^: ν. Βαά

Υα,ηη, σάτυρο* ϊη
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Ρ&νοιίΓ (βκδβί.), χάρι*/ ιίνοια/ ιΐμΜια/
Ρϋ,νοΐΙΓ <3θΠ6, ίύιργίσία /\ Ρ. Το ΟΙΙΓΓν
ίβ,νΟυΓ, πρίιϊ χάριν. Όο α, ί&νοαΓ ίο,
χαρίζομαι, νίμω χάριν V
Γ&νοΙΙΓ (νβτί), (ΰνοίω Υ, ίί φρονίω Ρ

", πν&

χάριν Υ
,

μάλλον προσίχ» Ρ
Ρβ,νουΓβ,οΙβ

(ο£ ρβΓβυηβ), «ίνου», «μη/ή»,

ήΐΓΐο5, φίλιο», (ΰφρων Υ
,

πρ*νμη>η* V
;

(θ£

οαιβηβ) δφό» Υ
,

αίσιο» Γ
;

(ο£ νίη<3) οβριό»,

ιύαηϊ V
,

ναυσίττομττοϊ V
, πλαστικά» Ρ

Γ&νοπήίθ (βαδβΐ.), μιίλιγμα η, Υ
,

το φίλον,

τα φίλτατα
ΓΛνοιίΓΪΙθ (αά).), φίλτατο*
Ρανπ, κβρόϊ τη
ΓΛ\νη-8ΐίίη, νφρίν/, V

Ρανη Ιΐροη, σαίνω Υ, -προσιταίνω V
,

υπο

πίπτω Ρ

Ρβαΐίν-, πίστι»/ πιιθαρχία/ V

ΓβιΐΓ (βνδβΐ.), φόβο5 7η, δί'ο5 η, δίψα η,
δκνοϊ τη, όρρωδία /, τάρβοϊ η, V

,

κατά-

πληξι»/ Λ τ° δ*8"5* -Ρ
Γί-ΠΓ (νι,Λ), φοβί'ομαι, δ^δοικα, ορρωδίω,
όκνίω, πτησσ», τρίμω, ταρβί'ω Κ

,

φρίσσ» Υ
,

τρίω Ι7
!

ριγί'ω Κ
,

δαμαίνω Κ
,

ΰποπτησσ» Ρ
,

(κφοβίομαι V
,

ιττοΐομαι V
,

καταδίίδω Ρ,
εκπλήσσομαι Ρ, άιτοδίίλιάω Ρ. ΙΎ'ίΙΓ

ίοΓ, ττροταρρν» V
. Έββ,τ βχοθθάϊη^^,

ϊπΓίρδίίδω Υ
,

ΰπίρικπλήσσομαι /'. 0π6
ηαηκΐ £β8Τ, φοβητά>ν Ρ. Ρογ ίβ&τ ίΗ&ί,

ΓρίΐΓίαΙ (ίθίτΐ οΐθ), φοβίρο», δίΐνά», φρικώδη» ;

(ίββίϊΐΐβ ίββ,Γ), οκνηοο», ττίρίφοβοϊ, τρο-
μ«ρά», ΙΓίρΐδίή» Ρ
¥β8.τίνΑΙγ (ίβιτίοΐ^), δίΐνώ»; Ρββ,ιΐαΐΐ)-

(£ββ1ϊη£ ίββτ), ττιριδίώ! Ρ
Ρββχΐβββ, άδεήϊ, άτριστο», άφοβο» Υ

,

άταρ-

βή» Υ
,

άδίίμαντο» V

Ρβ&ΐΊβββΙ^, άδ«ώ» Ρ
,

άτρί(Γτ«5 V

Ρβ&Γΐβ88ηβ88, αφοβία/, Ρ
Ρθ&βϊΜβ, δυνατό"»
Ρβαβί (βωόβί.), δίϊττνον 71, {ορτη/ σνμπάσιον
η, δαίϊ /, Κ, θαλίαι / ρί, Γ, ίστίαμα
«, V

,

θοινατήριον η, Υ
,

ινωχία / .Ρ.
ΡτονβτΙ, ΤΗβ ά&7 β,ίίβΓ ίίιβ £β&8(;,
κατόπιν εορτή; ήκομ«ν (ΡΙαΙο)

Ρβαβί (υβτί ηβηΐ.), δίΐιτνίιο, ίστιάομαι,
«ΰωχί'ομαι Ρ

,

θοινάομαι Υ; (θέΙ.), ίσ-τιά•,
ιύωχίω, δαίνυμι Υ

ΓεβδΙεΓ, οτιμίΓοτη» η, 0ΓΪνδ«ιΐΓνοϊ τη, δαι-
ταλίν» τη, V

Ρβ£1<;, ϊργον η, ιτράγο» η, Κ
,

άγώνκτμα η, Ρ
Ρ'β&ϋΐβΓ, 1ΓΤ€ράν 71

ΕβΛί1ΐβΓβ<1,ΤΓΤίρ<ι)Τ(55,ΓβτΓΓ«ρθϊ Υ. Ρββ.ίΗθΓβά
ίΠ0β8, τά ιττηνά V

ΕβαΐΗβΓν, τττφινος Γ

ΓβΛίΗβΓΪβ88, άτττίρο» V

ΡβίΐίνίΓβ (οΙΐΛΓαοί,οπβΙϊο), τνιτο» τη, χαρακ-

τηρ 11%,σημιΐον η, γνώρισμα η. Ι'\'ίΐΓ I
I Γβ8,

•π-ρ^σω-ίΓον 71, βψι»/
ΡβϋΓϋ&Γ^: Μ8β τ«λί«τωντοϊ τον χίιμώνο» Ρ
ΓθάβΓβΙ ^ονβΓΠΠΙβηί, οτιμπολιτιία//1. ^ο^η
α £βάβΓΗ,1 ΟΓ^αηϊβαίίοη, ο-υμττολιτινομαι /

'

Εββ, μκτβο» 7»
Ρβθΐΐΐβ, άο-β«νή», άδίνατο», άμινηνά» V

,

άφανρόϊ V
,

άναρθο» Υ
. 6θ £θβ1>]β,

ί<τ$(ν(η

ΕββΜβΠθβΗ, άο-βίν«ια /
Γββ1)ΐ7, άτβίνώ» Ρ
1*66(1, βάο-κ», τρίφω, ττοιμαίνω, ττιαίνω, χορ-
τάζ», φφβω V

,

άτάλλαι V
, σνΚΤ,. Ρ. ¥ββά

Ιΐροη, νέμομαι, σιτίομαι. Εθθά %νϊίΗ,

0-υμΊΓθΐμαίνομαι V
. Ληίΐτΐίΐΐ «ΉϊοΗ 18

£βϋ, βόο-κημα η, V
.

"^ΛΓβ11-£θά, •£τρ(φη»

Υ
. Οηβ Π)ΐΐ3ΐ £ββά, βρηττίον Ρ

Εββάίη^ (ηΐΜηΙβιίΛηοθ) ο-ίτηο-ι»/ Ρ
Γθβΐ (1)7 ίοαοΐΐ), ίτρτομαι, ψαΰβ Υ. Ρβθΐ
π,ίχιυι £οι•, ψηλαφά». Ρβθ1ϊη§ οηβ'β ν7»7
νίίΚ β, 8ΐίΐίΓ, σκήπτρα προδ«ικνΰ» (8θρη.).
Εββΐ (ϊη ίΗθ ΙίβΛΓί), αίο^άνομαι, ττάοχβ,
οίδα

Ρβ6Ηη£ (βηδβΐ.), ττάβο» η, πάθημα ιι, α(σβη-
σι» /. (,'ίΐρίΐΙ)Ιθ ο£ £ββΗησ, αίο-βητικά»

Ρ
,

παθητικά» Ρ. ^ίίΗοαί, £β«1ϊη§,
ανάλγητο», άναίο-θητο» Ρ, άπαθη» Ρ.
ΛναηΙ θ£ £θβ1ϊιι§, άναιο-θηο-£α,^ί Ρ

,

αναλ

γησία/ Ρ, άπάθηα/ Ρ
,

το άναίσΦητον Ρ
Ρθϊ§η, πλάσσω, προσποι^ομαι /'. Ρβί^ηβά
(αά).), πλαστά» Υ

,

ποιητο» Υ
,

προσποιητοί

Ρ
,

οτ η»α λάγ» ορρ. Ιο ϊργφ
Ρβίηί : ν. ΡΓθίβηοθ

11—2
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ΕκΗοίΙαίρ, μακαρίζω Ρ
Εβίϊοίί.αΐίοη, μακαρισμο'ϊ τη, Ρ
Εβίϊοϊίν : ν. Ηαρρΐηεδβ
ΕβΠ (αψ.) : υ. Οιαβί
Εβίΐ (ϋβτό) : ν. Οαί ε1ον?η
Εβίΐοβ (οί νΐιββΐ), αψ£«/
Εβ11ο\ν : ν. Οοηιραηίυη. Εβίΐον/ (οοη-
ΙβΠίρίαΟΪΙβ), άνθρωτπ>5 «ι. Εβίΐον-
οίΐίζβη, ιτολίτη» τη. ΕβΗο^-βοΙάΐβι•,

σνστρατιώτηϊ τη, Ρ, συνασττιστηε τη, V
Εθίΐον/δΐιίρ : ν. Οοκιρ&ηίοηβΗίρ
Εβίοη : ν. νίΐοίβά
Εθίί, ιτίλο» τη. Μα,άβ οί ίβΐΐ, ιτιλητί» Ρ
ΕβΠ18.1β (αά).), γλίναικίΐοϊ, θήλυβ, θηλϋσττοροί
V. Εθίπαΐβ 8βχ, το θήλυ αηά το θήλυ
γίνοϊ. ΕθΠ18,1θ ηβ,ίΐΙΓβ, θηλύτηί /, το
θήλυ. Ιη ίβιηαΐθ βΗβ,ρβ, γυναικόμορφοβ V
Εβηιαίβ (βιώβΐ.), γυνή,/"
ΕβΠΠηΐηβ (ϊη άίβρΟΒΪίίοη, βίο.), γυναικείος,

θηλύνους V, γυναικομιμοδ V
ΕθΠ, ίλοϊ η, λίμνη /
Εβηοβ (»ωδβί.), ίρκοϊ η. λνβΐΐ-ίβηοβά,

ίϋίρκη! Κ
Εβηοβ (υβτδ), φράσσω, ίϊργω Γ, σταυρό» Ρ
Εθηη^, λιμνώδη* Ρ
ΕβπηβηΙ&ϋοη, ζύμωσι;/ Ρ
ΕβΓΠ, 1ΓΤ€ρίϊ/
ΕθΓΟοΐοαβ : ν. ΕϊβΓοβ

ΕθΠ"7 (βίίδΐί.), ιτ<5ρο5 ηΐ, ιτορθμόί «*, V,

ττορθμίΐον ΤΙ, Ρ
ΕβΓΓ7 (^)β^6), ιτορθμίΰω
ΕβΓΓ^πΐίΐη, ττορθ|χίί5 ηι
ΕβΓίΐΙβ, αφθονοϊ, βαθΰγίωϊ Ρ, βαΟΰσττοροϊ V,
βαθνχθων V, ΐΓολΰσττοροί V, ίΰκαρττοϊ V,

κάρταμοϊ V, ζείδωροι V, καλλίβωλοϊ V.

ΕθίΉΙβ ϊη &11 ί1ιίη§8, τταμφάροΐ. Μαΐνθ
ίβΓίίΙβ, ιτιαίνω V, καρπίζω V
ΕβΓΐΐ1Ϊ8βΓ, ιτίασμα », V
ΕβΓϋ1ίΐ7, άρτηί/
ΡβΓνβηί, θερμός : ν. α/βο ΕίίΓηβκΙ
ΕθΓνοαΓ, προθυμία ./": «. ίώο Εα^βΓηβββ
ΕββίβΓ, φλεγμαίνω Ρ. Εθ8ΐ«ΓΪη§ ιιηάβΓ-
η(•αΗι (αηκοιιικί). ύπουλο* ; τηβΙαρΚ. αβ
οίδεϊ καΐ υτουλο* έστιν ή πάλι* (ΰΰιιι.),
κάλλοί κακών ΰπουλον {8ορ/ι.)

ΕβδΙΐν&Ι, 4ορτη _/
)

πανηγύρι* /) κώμοϊ Μ,
Οβ1βΙ)Γ&ΐβ Β. ίββίίν&Ι, εορτάζω, κωμάζω,

πανηγυρίζω Ρ

Εββϋνϊί^, ευφροσύνη ^ V
,

τα άφρονα Γ
,

€υ»χία/, Ρ
ΕβΙοΙ), φίρω, κομίζω, στέλλω α»ώ στέλλομαι
Γ. Οο ίο ί'βίοΐι, «Ιμι ίπί τίνα. Εβίοΐι

(α
. ρποθ), «νρίσκω Ρ

Εβίΐά, δυσώοης, κακοσμοϊ Ι7

ΕβίίθΓ (βΐί&ίί.), ιτίδη/, δίο-μ<!5 «Ι, δίσμωμα
Τ», V

ΕθΐίβΓ (νβνΐ)), ιτίδαω, 8<», <μΐΓθδ££ι». Εβΐ-
ίθΓβά (β<ί?•), δέσμιο» V

,

δ(σμώτη$ V

Εβυά : ν. ^α{^^Γβ1
ΕβνβΓ, ττυρίτιίϊ »η, ν6<το$/. Ηίΐνβ α ίβνβΓ,

πυρέσσω. Ήθ ίβνβήβΗ, ϋττοττυρίταίνω
Ρ. ΕβνβΓΐβΗ Ιΐβ,δΙβ, το έμπλήκτωϊ όξΰ
{ΤΚηο.)
Εθν, ίλίγοϊ, ιταΰροϊ V

,

βαιόί ΙΓ
,

βραχΰβ Κ
,

σ-π-άνιοϊ Ρ. Α £θ\? ΙΪΜβδ, όλιγάκι.5
Εΐοΐίΐβ, ϊμιτληκτοί, κουφόνουϊ Υ

,

άοτάβμητοϊ
Ρ, ιταλίμβολο» Ρ
Είθ1ε1θηβ88, το άστάθμητον Ρ
ΡΪΟίϊοη, ιτλάσμα η, Ρ
ΕίοΙϋΐονιβ : ν. Εβί^ηβά
Εϊάβΐϋ^, ΐΓ£στι$_/) το π-ιστιίν
Εϊβΐά, άγριίί τη, άρουρα /, γύηϊ τη, V
.

ΟΓ8Λ8

ββΐά : ν. Μβίκίονν. Τα^β ΐΗβ ίίοΐιΐ,

στρατιΰω αηά στρατεύομαι
Εϊβηά, άλάστωρ τη, Έρινΰϊ /, V

,

άτη

/, ν

ΕΪ6Γ0Θ, άγριο*, ώμόϊ, τραχνι, χαλοτό'ϊ,
ο-χέτλιοϊ, δριμΰϊ, ώμόφραν V

,
βλοσυροί V

,

ΰβριστήϊ V. ΕΪΘΓΟβ-1θθϋπ§, γοργοί V
,

γοργωπίί V
.

Βθ βθΓΟβ, άγριίομαι V
,

ταυρόομαι V

ΈΊβΤΟβλγ, ώμώ5 Ρ
,

ώμοφρ<5νωϊ V. 1ιΟθ1ίίΐ1£

ββΓΟθΙ^ (αάν.), ταυρηδόν
ΕϊθΓΟβηβββ, ώμίτηί /, ιτικρονηϊ /, άγριότηί

/, Ρ
ΕΪ6Γ7, αίβων V

,

ϊμττυροϊ V
,

ιτυριφλέγων V
,

■χηιρβητόί V
,

ττυρφόροϊ V
,

ττυροίΐδηϊ Ρ
Εϊίΐοβπ, τ(•{ντ€καίδ«κα
Είίίΐΐ, -ττίμιττόί. Οπ Ιΐΐθ ££ί1ι ά»/ («ί(/-)>
ΤΓ«μΐΓταΙο»
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Έΐΐΐγ, ΐτοτηκοντα. ΚίίΐβίΗ, ΐΓοτηκοστοϊ
Ρ. ¥ϋίγ ίΗουβΛηά, ιτιντακιο-μνριοι Ρ.
ΈίΆ,γ γβ&Τβ θ1θ, •π•€ντηκοντα«τη5 Ρ.
ϋοτηχη&ηάβτ οί βίΐ^ πιβπ, πιντηκοντηρ
τη, Ρ. 3Ηΐρ οί Μίγ οοτβ, ιτίντηκόν-
τοροϊ /
Γϊ§, σ-ΰκον η. Οί Λ 6$, σίκινο* Ρ. Όήβά

ΕΪ§-ίΓββ, «τνκή /. "ννίΐά β#-4Γ6β, ίριν«ό$

ΡΪ«ΗΙ, (βωδβί.), μάχη/, άγων 771, *ρι*/, οτιμ-
βολή*./! ιτρ<5ο-μιξΐ5.Α Ρ, δήρι»^ V, <ΓΪ(ΓΤα<ΓΙΪ
/, V, ν«Ικθ5 Π, V, "Αρηϊ τη, Γ, ϋσ-μίνη/, V,
πάλη δορόϊ Γ. δββ,-β^ηί, ναυμαχία Λ Ρ.
ΐΏία,ηϊτγ β§Ηί, •π•«ζομαχ£α/, Ρ. Οαν&Ιτγ
β#η£, Ιιτπ•ομαχ£α_/; Ρ. Γϊ§ηί; 1>γ ηϊ^ηΐ,
ννκτομαχία /, Ρ. Γί^Ηί ίοΓ Ιΐίθ, »«ρΙ
ψνχήϊ άγων V
Ρϊ»ηί (νβΐ'ί)), μάχομαι, διαμάχομαι, ττολιμί'ω,
αγωνίζομαι, ιτροο-μίγνυμι, άμιλλάομαι, ο-νμ-

βάλλω Ρ, ανταγωνίζομαι Ρ, ίΐϊ χιϊραϊ
Ιρχομαι Ρ, σ-υμβαλλω μάχην V, ο-υνάιττω
μάχην V, σ-υνάιττω φάο-γανα V, αίχμάζα V,

μάρναμαι V, διχοοτατίω V. Ρί^ηί ίοΓ,
νττίρμαχίω V, ιτρομαχομαι V. Ρί^ηί
\νίίΙι (3,8 αΐΐίοδ), στιμμαχέω, σ-υναγωνίζομαι.
Γϊ<»η<; \)γ 868, ναυμαχάο. λνΐβα ίο β§πί
Ο^ 863,, ναυμαχησ<ίω Ρ. Ρϊ^ΐιί; Οη ^8,1)8,
τίίχομαχίω Ρ. Ρίο;ηί υη8υοοβ88ία11γ,
δυσ-μαχίω V. Ρΐ^ηί ^ΐΐΗ 8η8,άθ\ν8,
ο-κιαμαχίω Ρ. Ρίί ίοΓ £§Μϊη§, αξιό
μαχοι Ρ. \νθΓΪΗ ή§Ηΐΐη§ ίοΓ, ΙΓίρι-
μάχητο» Ρ
ΡΪ^ΗίΟΓ, μαχητηί η», Γ, α1χμητη« τη, V.

Γί§ΗίβΓ ίη ίΓοηί, πρόμο* ?«, Κ, πρό
μαχο* τη, V

¥ϊξ\ΟΒ (βΗ&ρβ), μορφή /, σχήμα η, τύπο*
»ί, φυη /, V, μόρφωμα η, V. δροη,Κ'
Γι^υπιΐίνβΐν, δι «Ικόνων λίγω Ρ
Ρΐΐοη: ν. 8*6*1
Γίΐβ (ΐοοΐ), ρίνη /, Ρ; (ο£ βοΙάίβΓβ),
στοίχο* 9», Ρ, τάξΐϊ /, Ρ. ΤΗθ7 βΛΪΐθά
ίη 8ίΐ)£ΐβ βΐθ, ϊττλίον Μ κίρω5

(Τ/ιηο.)
Ρίΐίαΐ, ιυο-<βη« V, φιλοττάτωρ V

ΡΗ1, ιτίμιτλημι, ίκιτίμιτλημι, {μιτίμιτλημι, άνα-
ττίμιτλημι, ττληρόω, άναπληρόω, {κπληρόω,

μίο-τόω, άναμίοτόω, γ«μίζω V. ¥ϊίΙ ιιρ
(νϋΠ Ρίΐι-ΙΙι), χώνννμι Ρ. ¥ΐ\1 υρ ίη
ΙΐΙΓη, άνταναττληρόω Ρ. ΕΪ11 ίοο ίαΐΐ,
ΐπποπίμιτλημι. Βθ πΐΐβίΐ, γίμω V
ΓίΠίΐΙ» (βΜόβΙί.), ιτληρωμα η, άναιτλήρωσ-ΐϊ^ί
Ρ; (νϊΐΗ ββ,Γΐη) χ*<π»/, Ρ
ΓίΠβΐ, άμ»υξ τη, /, V, ταινία /, Ρ. Βϊηά
νϊίΗ 8, βΐΐβΐ, ταινιίω Ρ
ΕΠίθΓ, διηθί» Ρ
Ρϊΐίη : ν. ΟίΓί;
Ρίη, ΐΓτιρύγιον η, Ρ
Κίηαΐ : ν. Ι,,αχί,

Εϊη»11^, τΛο5 (αάν.), οτ η»β τιληιτων
Γϊηίΐηοβ, οικονομία /, /'

,
ή οικονομική Ζ'.

Εΐπαποίαΐ, οικονομικοί /'. ΕίααηΰϊβΓ,
οίκονόμο; ηΐ, Ρ
Ρϊηά (νηίχί.), ίϊρημα η, ίρμαιον η
ΡίικΙ, «ίρίσκω, ίξίνρίσ-κω, ίφ«υρίσ•κω, κατα
λαμβάνω, ίμιτίΐΓτω, ίντνγχάνω, κιχάνω V

,

κιιρίω V
. .Ιοί II ίη ΠΙΙΐΙίηι^, ο-υνφυρίσ-κω.

Οηθ ηιυΒί; βηά, {ξηρΐΗον Ρ. ΎίΙια,Ι
ιηαβί οβ ίοιιηά, «ίιρη-ώϊ Ρ
ΡίηάθΓ, €<ΐρ€ΤτΪ5 ηι, Ρ
Ρίηβ (ίΐίόίί.), τίμημα η, Ρ, ζημία ^ Ρ
¥ίαβ (νβτύ), τιμάω Ρ, ζημιόω Ρ, χρήματα
πράσ-ο-ομαι Ρ

¥ϊηβ (οί ΙθχΙιΐΓβ), λίπ-το», άβρο« V
,

λπττο-

οττάθητοϊ V; (Ικιικ Ινοπιθ), καλοί, ο-<μνο*,
«ύιτρί-π-ηϊ ; (οί ίίΐΐΐί ), σ«μν05, κομψόϊ, οτ ιιββ

ο•€μνύνομαιΟί'κομψ€νω ; (οί νβ8,ΐΗβΓ),«<(δι05,
λαμιτρόν ΕΪΠΘ \νβ;τ,ΐίιβΓ, (ιδία, αίθρα V

Γϊηβηβδβ, λ«Γτοτη«_^ Ρ

Ρίηβ88θ, άγχίνοια./, Ρ
Κη^βΓ, δάκτυλοι τη
Είηιΐάη, ληττολάγοβ Ρ

ΙΤίπίβη (αοί.) πιραίνω, διαιτράο-σιω αηά δια-
ΐΓράσο-ομαι, ίξίργάζομαι, ιταύω, τίλίντάω,

τιλί», ίκτίλί'ω, διατίλί'ω, άποτίλί'ω Ρ, ί-ττι-
τ€λ«"ω Ρ, άννω «/κ/ άνντω V

,

δι<κιτ<ραίνω

V
,

ίκιτονίω Γ. Ηβΐρ Ιο βηΐδίΐ, στιν-

αίΓίργάζομαι Ρ. Ηϊ§η1ν βηϊβΗβο!, άιτη-
κριβωμίνοί /'. Ηα1£ 1ίπί»1ιβ(ί, ήμιτΛι,;
Ρ. Οηβ πιπβί; βηϊβη, ίττιτίλίο-τίον Ρ
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Ρίηϊβη (ηβτίί.), παύομαι, τίλιυτάω
ΡίηϊΙθ, ο π4ραί ϊχων (ΙΊαΙο)
ΡΪΓ, -π-ίύκη ^ ίλάτη /, πίτυβ ^ Μθ<3β οί
Ιίΐ', π(ύκΐνθί
ΡΪΓβ, πΰρ η, φλόξ ^ καΰμα Π, αίβοϊ η, V.
8βί) 6γθ ίο, ίμπίμπρημι, ίπτω, ύφάπτω.
ΌβδίΓΟν Ογ Κτβ, κατακαίω, καταίθω, ίκ-

πυρόω V, πυρπολίω V Ιιϊΐίθ δΓβ, Β1αζίΐ1£
\νίίΗ £γθ : ν. Ρϊβνγ. ΡίΓβ-οβ3.πη§,
ττνρφόροϊ. ΤΗθ Λίαιί^Ηί^ νοίοβ,ηϊο 6γθ,
το ιταγκρατίϊ σ&αί Ήφαιστοττυκτον
(8ορΗ.). Ββίν/ββη <λ»ο βΓββ (τηϋίΐαη/),
αμφίβολοι Ρϊγθ (£ογ ναπηίη ογ βαοη-
βθβ), Ισχάρα; (θθηΰα£ΤαϋθΙΐ), ΐμπρησίϊ
/, Ρ. ΓίΓΘ-1)Γ8ηά, 8αλ05 ΊΛ, πυρσοί
τη

ΡίΓΘ (β Πΐίδδϊΐβ), τοξίΰω, άφίημι
ΓίΓθ-8Ϊάθ, Ιστία /. Αί ίΐΐθ ίΪΓθ-8Ϊ<3β,
{φάττιοί V
ΡΪΓΠ1, άσφαλη'5, βέβαιοι, Ισχυροί, ακίνητοι,

στ€ρ€Οϊ V, ?μ.ιτ«8ο5 V, ίδραϊθ5 V. Μιιΐίο
βΓΠ), βίβαιόω Ρ
Κίπιι]}-, άσφαλώί, βίβαίωϊ, κρατιρωί Ρ;
(βπηίν £Γθ8ρίηο;) άπριξ V, άπριγδα Γ;
(βπηίν βίίβά), άραρότως V
ΡΪΓΠΐηβ88, καρτίρία /, Ρ, βίβαιότη» /, Ρ,
το βίβαιον Ρ. Γίπηηβδβ οί Γεδοΐαίίοη,
το βέβαιον τήϊ διανοία; (77ι //■•.)
Ρΐπηαηιβηυ, ονρανόϊ »ι, πόλοι »», Γ
ΡΪΓ8Ϊ (αά).), πρώτοϊ, πρώτιστοι Ρ

-. Ββ
ΐΐιο ίϊι-κΐ (ϊη <3οίη§ α ίηίη§), φθάνω.
Ββ ίΐΐθ βΓ8υ (ΟΓ 0681), πρωτίΰω Ρ

,

πρ«σβ«νομαι V. ΡΪΓδί-ΟΟΓη, πρωτό

γονο* V
. ΤΗθ βΓ8ΐ ίηίηο; (ίο άο

ΟΓ 8*7)> το '*'ρδχ«Η,ον Ρ• ΡΪΓ84

ρΓΪΖΘ, τα πρωηϊα Ρ, τα πρώτα Ρ
. ΡΪΓδΐ-

Γαίβ ροθΐκ, οί άκροι τήϊ ποιη'σκβί

(ΡΙαΙο)
ΡΪΓβί, ΡοΓ ΐΗβ βΓ8ί ίίπΐθ (ίΜίν.), πρώτον,
πρώτα. Ιη ίηθ βΓ8ί ρ1»Οβ, ιτρώτον μ4ν,
το ιτρώτον, τοΰτο μίν αηβίνβνβά (ψ τοΰτο
&ί οτ |π€ΐτα 84

ΡΪΓΒί-ίπΐίΙβ, απαρχή/, άκροθίνιον η. Οβ"βΓ
βΓβυ-ίηΐίίβ, άττάρχομαι. Τιιΐίθ βΓδΙ-ίηιϊΙβ,

ακροθινιάζομαι V

ΡϊδΗ («Ιίδίί. ), Ιχθυί τη. 8»1ί ββη, τάριχοί
τη, η, Ρ. ΒΐΌΪΙβά ββΐι, βψον η, Ρ.
ΓίδΗ-ουίΙβί, τίμαχοϊ η, Ρ. Κίχΐι-ΐιοοίί,
αγκκΓτρον η. ΓΪ8ΐιίηο;-Ηηβ, λίνον η,

Έ'ΐΒΪιϊηΐξ-τοά, ράβδο9 / ΓΪ8Η-Γη8.Γΐ£βί,
ίψον η, Ρ. ΡϊδΗπίοηβθΓ, Ιχβυοπώλη» »», Ρ
ΕίβΚ («βΓδ), άλκνω Ρ
Γίβΐιβπτιαη, άλΐ€ν$ ηι. ΕΪ8Η6Γΐηαπ'8 &γ(,

ή άλκντικη /'

ΓΪ8811ΓΘ : ν. Οΐβίί
Ρϊβί, ΐΓνγαή / κόνδυλο* Τη, Ρ. \νϊ11ι 4Ηβ
ββί (αάυ.), ιτίξ. 8ίπ1<(! νΐΐΐι ΐΗβ ββΐ,
ττυκτιΰω /*

Ρίί (βωόβί.), ιτλανο* »η, /"
,

οίστρο* τη, V

ΚΙ («φ. ) 4ιτιτη8€ΐθϊ, άξιοϊ, ιτράσφοροδ, πρ4ιτων,
ιτροσηκων, «ύφυη5 Ρ. Ιί 18 βί, ίοιΚ€, δ«ϊ,
ιτροο-ηκιι, ιτρ4π<ι, άραό(<ι. Τΐιίιιΐτ ίίί.
αξιόω

Ρίΐ (νβτΐ) αοί.), αρμόζω, προσαρμόζω, καθαρ-
μόζω, Ιναρμόζω, άραρίσκ» V

. ΈΪΙ ίΟββίΗβΓ,
συναρμόζω.

Ρίί, μχαοίΐγ, άκριβόω Ρ.
Γΐί. οιιΐ (»Π βχρβάίΐϊοη), Ιξαφτύω αηά

«ξαρτύομαι.. λνβΐΐ-βίίβεΐ, ίΐθετοκ V
,

€υ-

παγηϊ V
,
αρτίκολλοϊ V

. Έ\1 (ηβηί.),
αρμόζω (»3 οΙοίΗββ). \νβ11-β11ίη§;, σΰμ-
μη-ροϊ
Ρίί]γ, πρίπόντωϊ, σνμμ4τρ<•{, €ναρμόστωϊ Ρ

Κί(ιΐβί>5, το πρίπον, το προσήκον, το σΰμ-
μττρον

Γίνβ, π<ντ€. Ιι£ΐ8ΐϊη§ βνβ ^βαΓβ, π«ντα€τηϊ
Ρ. Γίνβ υΪΓΙΙβδ, π£ντάκι«. λ^ϊίΐΐ βνβ
οίΗβΓΒ, ϊκτοϊ αυτό* Ρ. Εϊνβ ΗυηοΪΓβά,
ποττακόσιοι Ρ. ΪΊνβ ίΗουδΛίκΙ, π€ντα-
κισχίλιοι Ρ
ΡΪΧ, πηγνυμι, καταπηγνυμι, στηρίζω, Ιστημι,
καθίστημι, τίθημι, ίρίίδω V

,

άντίρ«ίδω V.

ΈΪΧ ΪΠ, ΙμπηΎννμι. Κϊχ οη (β«ρ. ΗοποιίΓ
ΟΓ άίδ^ΓΟΟβ), προσάπτω, πιριάπτω Ρ,
Ββ βχβά (αβ απ οπίϊηαηοβ), κίϊμαι,
πρόκαμαι. ΡΪΧ (& ρήοθ), τάσσω Ρ.
Υ\χβά, πηκτοί V ; (&§ι•ββά υροη) ρητοί,
τακτοί. Ιιβ3.3ί. οί α11 ί.1ιίη§8 άοββ μίιγ

ρΓΟΟββά οη βχβά ηιΐβδ, ηκιστα πόλιμοε
4πΙ ρητοϊϊ χωριϊ (Τηηο.)
ΡΙαΟΟΪΠβββ, το μανόν Ρ
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Ε)»οο7, μαν<5ϊ Ρ
Ρ1&§ {κηοβί.): ν. δίαηάαιτί

Ε1&£ (νβτο) : ν. Κβΐ.ιχ, \\'βΛΓ7
ΕΙαξ-δΗίρ, ή οτρατηγί* Ρ
Ε1α£β11αϋοη : ν. Ε1οο;§ΐη8
ΡΙ&ίίβ (οί 8ηον), βολή/, V
Ρ1&Π1Θ (βιώΗ.) φλίί/, σΑα» π, V
ΡΊαιιΐθ (νβτδ) : ν. Βίαζβ

Ε1αηιίπ§ : Εϊβι^
Κίαπιϊιι^ο, φοινικόΊττιρο» τη,/, Ρ
Εΐ&πΐί (οί ιηβ,η ογ αηίηκιΐ), λαγών /;
(οί ;ιη ατιηγ), τα πλάγια Ρ. Οη ίΗθ
Ηαιιΐί, <κ πλαγίου Γ. Ύιι\ιβ ίΗθ ΘΠΘΙΠ ν
011 ίΐιβ ϋαιιΐν, λαμβάνω ιτλαγίουϊ τον$

1Γθλ€μ£θ1ιί (Λ"«?(.)

Ε]&ρ (\νίΐ1ι ν?ίη§3), ίρίσσω αηά ίρίσσομαι
ΊΓΤίροΐϊ Κ
ΪΊιιβΗ (οί ΗβΗΐηϊηο; ογ &ην- ]ί§1ΐΙ), αστραπή
/, Γ, <Γτ«ροπη /, Κ, άκτίϊ / V, σ&α*
η, Γ
Εΐίΐδΐι (νβτο), άστράπ™ Γ, στίλββ Γ.
Ε1θ8Ηίη£, άστραπηφο'ρο* V
Υ1&ΒΪ, λήκυθο»/, Ρ
ΕΙβΙ, ιτλατΰ$, ομαλοί, λ«ϊο» V
Ε1&116Γ, θωπιΰω, κολακίύω Ρ
ΜβΜβΓΘΓ, κόΛαξ «ι, Ρ
ΓΙα(.ΙίΉη§, θωιτ£\ιτικό$ Ρ
Έ\βΛΑ,&τγ, θωπιία / βώτ€ναα η, Γ, κολακ«£α
/.^
ΕΙαίΐηΙ, ίπιδιίκνυμν αηά ίπιδιίκνκμαι Ρ
ΕΙ&νοαι*, χυαοϊ τη, Ρ
¥ΪΒ.ν, το σαθρον (ΐΜΗ. ρΐ.) Ρ. νββββΐ
ννϊΐΐι βαννβ, σαθρον άγγ«ίον Ρ. ί.0% 113

γϊπ^ ίΐ ίΐΐΐ Γοιιηά ϊο 8θθ ϊί Ϊ4 Ηα.8 αη^
ύα,νί βη^ν/ΙιβΓβ, «Ι ιτη τι σαθρον Ιχ», ιτάν

π«ρικρούωμ€ν (ΡΙαΙο)
Εΐαχ, λίνον 71
ΕΙαχοη, λίνονϊ, λινόκροκοϊ V
ΕΙ117, «ρω, ίκδί'ρω, άποδί'ρω
Ε16Λ, ψΰλλα/ Ρ
Ε1θά§β(1, ΊΓ€Τ€ΐνθϊ αηά πτηνό»
Εΐββ : ν. Εϋοβρβ
Εΐββοβ, ττόκοί τη, V. Οοΐάβη βθβοβ, τ6

πάγχρυσον 8ί'ρα$ (Εν,τ.)

Εΐοββ^ι €ΰ»οκοϊ V, «ί«ρο5 V

ΕΙβθΙ (βιώβΐ.), ναυτικόν η, ναυτικοί στρατοί
τη, στόλοϊ τη, άπόστολοί τη, Ρ
Εΐββί (αά^.) : ν. 8νάίΙ
Ε1ββίίπ§, βραχύ», φτηλο», πτηνό» V. Βθ
ββθίϊη§, ρίω V
ΕΙββΗ, σαρξ Λ κρία5 η, σώμα η. Ε&ϋΐ)£
ίΐβδίι, σαρκοφάγο» Ρ. Υϊ&λιλγ, σάρκινοι
Ρ. Είθδΐι^, πολύσαρκο» Ρ
ΕΙβΧΪΜβ, ίλικτόί V, €ΰστροφθ9 V

ΕΗ§ΗΙ (βΒΟ&ρβ), φυγη_/ί καταφυγή/ βρασμό»
τη, κατάφινξιΐ /| Ρ, άιτοφυγη^ Ρ. ΡαΙ Ιο
ΙΙί,ί,Ίιί-, τρέπν, τροιτήν ιτο«'ομαι οτ τίβημι,

ιΐΐ φνγήν καθίστημι Ρ, κλίνω V, ίγκλίνω
V, άπονωτίζω φυγή (Ειιν.). ΕΙίςΗί; (ο£
ΙΐΪΓοΉ) «τήσΐϊ /, όρμι] /
ΕΙίσΙΐίΥ, ϋποπτίροί Κ, νιανικο$ Ρ
ΥΙϊναζγ, λοττίί
Πίηοϋ : «. Εβ»Γ
Ε1ϊη§ : ν. ΤΗΐΌ\ν
ΕΠηΙ,, λίβο» νι, νίτρα/
Εΐϊρρ&ηί, μάταιο;, ληρώδη* Ρ
ΕΙοαΙ, νίω, φί'ρομαι, ίττιρρίω V, αίωρ/ομαι Κ,
<ΐΓΐΐΓθλάζω Ρ. Εΐοαίΐπ^, ιτλβτο». Εΐο&ί-
ΪΏ§ ΪΠ αίτ, μΓτίωροϊ Ρ, μ<τάρσιο$ Κ
Εΐοοί (βΐίόβί.), ιτοίανη /, ιτρίβατα η, ρΐ,
βοσκήματα η, ρΐ, V, ιτοίμνιον η V, αγΐλη
/, V; τηβΙαρΗ. ιτλήθοί η
Εΐοοίί (νβνΙ>): ν. ΑβΆβηχΥΛβ
Ε1θ§, μαστιγο», πληγαι δίδωμι Ρ, ττληγαϊί
κολάζω ΟΤ Ιημιόη Ρ. Βθ Ιίοςςοά, ιτληγάϊ
λάμβανα Ρ. Ββ βθ§§βά ΒθνβΓβΙ/, ιτολλάϊ
ιτληγάΐ μαστιγόομαι Ρ. Οπθ λνΐιο 1κΐ8
Ι}6ΘΠ Ηθ§§βά, μαστίγια! τη. Οπο ν/Ηο

Οϋί^ΙΐΙ ίο 1)θ βθ§^β(ί, μαστιγωτίοϊ Ρ.
Ε1088ΪΠ8. "ληγαί /, ^ί, Ρ
Εΐοοά (βΜΟΒί.) ίιτιρροή^ ρινμα η, πλημμυρά
/, V, κλνοωνιον η, V, ίπίκλυσυ /, Ρ
Εΐοοά (νβτο), κατακλύζω
Ε1θθά-ίί(1θ, ιτλημμυρίί/, V
Ε100Γ, δάττίδον η, ϊδαφο5 η, Ρ
Είοπά (ϊπ οοηιρ1βχίοη)(ρυβρο«; (ίπ 1ϋθΓΛΓ7
βί^ΐβ), ανθηρό* Ρ
ΕΙοϋΓ, άλφιτα η, ρΐ, άληιρα η, ρΐ, Ρ
ΕΙοΙΙΠϋΙι, βάλλω, άνθίω, ακμάζω, «ίθηνίω αηά
ίύθηνίομαι, «ξανθίω V ; τηβΙαρΚ. καλώί {χω
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Ρίουήβπϊη^, θαλ«ράϊ V, «άβολη** V, άκμ.αϊο$
V. ΝβνΙγ βοιΐΓΪ3ηίιΐ£, ν<ηθαλή* Υ
Ρίον («ίό*ί.), {><Λ9 τη, {χη\/, Υ, ρ«βμα η, Υ.
Εβο 8.η(1 βθΎ, τταλιρροία/
Ρ1θν (υβτδ), ρί'ω, καταρρίω, φί'ρομαι, κατίί-

βομαι Υ, λ<(βομαι Υ, καταστάζω Υ. Ρ1θ\ν
ίθΓί1ΐ, άττορρώ. Ρ1θ*Ρ ίηΐΟ ΟΓ ίθλν»Γ(ΐ8,

ιΐσ-ρίω, <ιτιρρ&>, εμβάλλω Ρ. Ρίοντ ΓΟΙίηά,
ιτιριρρίίω. Εΐον ϋίΓΟΙΙ^Η, διαρρίω. ΜαΙίΟ
4θ βον, Ιημι V, λ(£β» Κ
Ρ1ο\^βΓ («*όβ<.), άνθο* η, άνθΐμον η, V;

πιΦφη. (ίΐιβ οββί οί αη^ΐιϊηρ;), ακμή
^ άωτοϊ »», Υ, λ»τ£θ"ματα Μ, ^Ζ, Γ.
ΡΊθ\νβΙ7, άνθηράϊ, €ϋανβήϊ Γ, άνθίμώδηϊ V,
άνθινοι V. Ροηά ο£ βονβΓβ, φιλανθη* V.

Βήη^ίηββονβΓβ,άνβίο-φίίροϊΓ. ΝοιιπβΗ-

ίη§ βο-»βΓ8, άνθοβοσ-κο* 7. Ρ1ο•^ϊη§
£ΓΟΠ1 βθλνβΓ8, άνθίμ<5ρρυτθ5 (οί Ηοηβ^) V.

^ΟΓ^ΪΠ^ ϊη βονβΓβ, άνθί|ΐουργ05 (θ£ ίΐΐβ

βββ) /, Υ. "^ΐίη Γθά βθ!Γ6Γ8, φοινιΚ-
άνθ«μο5 (οί 8ρπη§) Υ. Επΐΐ)Γθΐ(1βΓβά
νϊίΐι βοτνβΓβ, άνθόκροκο* Υ. Όβοί νΐίΐι
£θ\νβΓ8, ανθίζω V
Πο-ννβΓ (νβνύ), 4νθίω ; υ. αίβο Ρίοπηβη

Ρ1ο^νϊη§ (αφ-.), ρυτά* Υ. Ρ8,ϊι•-βο»ϊη§,

ίίροο! V. ΕνβΓ-βθ\νίη£, άί'ναοϊ V, ά«£-

ρντο* Υ. Ρ1ονϊη§ 1>8,ο1ι:ΐΑ•£ΐΓ(ΐ3 ϋ,ηά
ίθΓ^»Γ(38, τταλίρρντοϊ V. Ρίοτνβά Γουηά
(ββΛ-£ΪΓΐ), π<ρίρρυτο$ V, άμφ£ρρυτο$ Υ
ΡΙαοίιΐΛίβ : ν. θίι&η§Θ
Ρΐαβηογ, «ύγλωο-ο-ία /, V
Ρΐΐίθηί, «ίιτοροϊ, «ίγλωσ-σοϊ Υ, ιϋροοϊ Υ, «ΰ-

τροχο* V. Βθ βαβηί, «ύπορίω λόγων Ρ
Ρΐΐΐίά, ύγρόϊ
ΡΙΐΙβΗβά, 1)6, ίρυθριάω Ρ, φοινίσ-σομαι V
Ρΐιιίβ, αυλό* η», δοναξ τη, Υ, λώτοϊ ί», 7.
Ρΐβ,^ ίΗθ βαίβ, αύλίω. Ρ1λ)γ β,η ειοοοπι-

ραηίΐϊίβηί οη ίπβ βυίβ, ίιιταυλίω. Μιΐδϊο
Οί ίΗθ βΐΐίβ, αΰλημα η. ΡΙαίβ-ρΙ&^βΓ,
αΐλητηϊ τη

Ρΐϊΐίϊη^ (οί ρίΠβ,ΓΒ), ραβδωσίϊ/ Ρ
ΡΙΐΐίΙβΓ, 1Γ<ΤΟ(ΙΟΛ V, άναΐΓ<ΤΟρΛΙ V, ΙΓΓΟίΌ-
ρ.αι V, ταράο-σομ.αι V. ΡΙιΐίίβΓ ^411
βΧΟβθοϋη^ ^0^, ιτίριχαρήϊ άνηττάμην

(8ορΗ.)

ΓΙαχ, 4ον» τη, ροτ( /, V. ΑΠ ί.Ηίπ§8 β,Γβ
ϊη & 8<»ΐβ οί βαχ, ιτάντα ρ€Ϊ (Ηβτα-

¥\γ (βηΐβί.), (ΐνϊα/
Ρΐ7 («βΓΟ), αίρομαι, ιτί'τοιιαι, άναιτίτοραι V,
ιτοτάομαι V. Έ\γ ΒύνΤΒ,γ, ίκπίτομ,αι. Γ,

ίζορμάομΛΐ V. Έ1γ ίο, ιτροοττίτομαι V.

Έϊγ οβ7οηο1, *ιτ€ρΐΓΪΓοααι V. Έ\γ'ΐΏ%
(θφ'.), 1Γ€Τ€ΐνΟϊ V, ΙΓΤηνόϊ
Ρθ»1, ιτώλθ5 τη,/
Ροειπι {ιηώ$1.), άφρόϊ τη, V, άχνη /,
V
Γοο,πι (νβτ•1>), αφρίζω V. Ροβπι Β,ντα,γ οηβ'β
βίΓβη^ΙΙΐ, ίξαφρίζίσ-θαι μ€νθ5 (Αββοη.)
ΈθΒ,τανη.§ (αά).), άφρωδηί V, ληκοκύμβν V
ΡοάάβΓ, χόρτο* τη

Γοθ : ν. Εηβπιγ
Ρθ§, ομίχλη^ σκότο5 τη, Τ»
Ροϊΐ, ο-φαλλ», βλάιτται
Ροίβί ίη, ίΐΓίισ-άγω Ρ, ίττίίσφρίω V
Ροΐά (ΪΟΓ βΗθβρ, βίο.), σταθμός τη, V, {πανλοΐ
τη, V, αβλιον η, V ; (οί £3,Γηιβη(3, βίο.),
κόλττο5 τη, V, ιττυχή /, V, διαίΓτνχη /, Υ;
(οί α βηβ,ΐίβ), ο-7Γ€ΐρα /, V
Ροΐά (»βΓΟ), ΐΓτίσο-ω Υ. ΡοΗ Γ011Π(1, ιτ€ρι-
-ττλίκω Υ, ττίριπτυοΌ*» Υ, άμφ<λίο*σ*ω Υ.
Ροΐάβά Γουηά (αί/;.), άμφΛικτο* Υ, ι«ρι-
ιττυχηΐ Υ
Ροΐίαςβ : ν. Ιιβ.αί
Ροΐϊ : «. Ρβορίβ
Ροΐΐονν, ίπομαι, συνί'ττομαι, ίφίττομοι, μίτίίμι,
μίτίρχομαι, διώκω, άκολουθίω Ρ, συνακο-
λουθώ Ρ, (ιτακολουΜω Ρ, όπαδάο Υ,
όμαρτίω Υ. Ιί ίοΐΐονβ (ίΓΟΜ Π,ΙΙ ΛΓ^ΧΙ-
ΗίβηΙ), ανάγκη ίστ£ (ΐΐβιι. ανάγκη οηΐι/) Ρ.
Οηβ ΙΏ1181 ίοΐΐον, διωκτίον Ρ. Μήΐίβ
ίο ίοΐΐοτ»•, όιτάζιο Υ
ΡοΙΙονπΐΓ, άκόλονθοΐ, ίταϊροϊ, όναδόί Υ
Ροΐΐοννϊη^ (αά).), άκάλονθοϊ, όταδόϊ Υ
όιτισΐόίΓουί Υ. Ηβ «ρ(ι1<0 ίΗβ ίο11ο^τΐη§
νοΓάϋ, ΪΚιξί τοιάδ« Ρ
Ρο11ο\νιη£ (βηόβί.), δ£»ξι»/, Ρ
Έο\\γ : ν. ΡοοΙίδΗηβδδ
Ροηιοιιί, θ<ρμαίνα, ζωιτνρίω Υ
Ροηά : ν. £ιονΐη<»
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Ροηάΐβ, νπ-οκοοίίομαι Ρ. Ροη(ί1ϊη£ ηαπιβ,
ίιιτο κόρισμα τ», Ρ. Τηϊη§ Ιο 1)β ίοηάΐθά,
μ<ίλιγμα η, V
Ροοθ, σίτο»»*, σ-ϊταη,ρ!, τροφή / δίαιτα/
4δ»δη/ βρώμα η, βορά/ Γ, βόσκημα η, Γ,

θρηττήρια «, ^Ζ, Κ, φορβή/, Ρ, χόρτο» 7»,
7, σιτία η, ρΐ, Ρ. ΟθΙ ίοοά, ίττισιτί-
ζομαι /". "ννϊϋίοηΐ ίοοά, άσιτο». \ν&η4
θ£ ίοοά ασιτία / Βθ νϊί,ηοαΐ; ίοοά,
άσ•ιτ«'ω. Α11ο\νϋηοβ Ιο 1>νιγ ίοοά, σιτη-
ρίσιον 11, Ρ
Ροοΐ, μί.ρο» τη: ν. αίβο ΡοοΙίβΗ. Ββ
ΐ1ιου;Λ1ι(3 & ίοοΐ, μωρίαν όφλισκάνα

ΡοοΙπλγο^: ν. Βαβη
Ροοίίίίΐι, μώρο», ανόητο», ηλίθιοι, μάταιο»,
σκαιό», <£ήθη», ίφρων, άνον», άσΰνίτο»,

άβουλο», άλογο», αλόγιστο», άγνώμαν, δυσμα-

θή», κινό» Ρ, νηιτιο» V, τταράφρων V. Βθ
ίοοίϊχΐ), ιταραφρονίω, παρανομώ, μαραίνω,

γνώμη» άμαρτάνω Ρ
Ροοίϊβηΐ^, |*άτην, άφρόνω», άλογίστω» Ρ,
ανοήτωϊ Ρ, Αιτο γνώμη» V. 8ρβ8.1τ

ίοοΙϊβΜ^, ληράα
Ρθθ1Ϊ3ηηβ88, μωρία / άνοια / παράνοια /,
αβουλία / 8υσβουλ(α / αφροσύνη / άσυ-
ν«σία/ Ρ, άλογία/, Ρ, «ύήθιια/ Ρ
Ροοί, που» «», κώλον η, V, Ιχνο» η, Ρ,
τίνων 7η, V. Ρββί, άρθρα 7», ρΐ, V, άρθρα
ποδοίν V, ιτοδοϊν άκμαί V. Οη ίοοΐ (αφ.),
ιτίζόϊ, πιδοστιβή* Ρ. Οη ίοοΐ (αάν.),
π«ζη .Ρ. Ββ,Γβίοοΐ, νηλίπου» Ρ. 8νά£4
Οί ίοοΐ, ττοδώκη». 8ν/ϊίίηβ88 οί ίθθΙ,

ποδώκιια/ Κ. 8ΐΓ0η§ οί ίοοί, άρτίπου»
Ρ. Ββαοηίπ^ Ιο ίΐιβ ίββί, ποδήρη» Ρ.

Τηϊπ^β οίοββ βΧ οηβ'β ίββί, τά ίν ποσί
οτ προ» ποσί. Ακ ίίΐδί. <ΐ5 αίδ ίββΐ οοηΐά

ΟίΐΓΓ^ ηϊπι, ώ< ποδών <1χ«ν
ΡοοΙϊη§ : Ριιί οη α δ&ΙίδίίίοΙοι^ £οοϋη§,
€ν Μσθαι (Τ/ιηβ.)
ΡοοΙιηβ,η, τροχι» ιη, Ρ : ν. αΐίο ΑΐΙθη-
ά&ηί
ΡοοΙρβ,ά, λωποδύτη» 77», Ρ
Γοοίρβΐη : ν. Ρ»ίη
Ροοίδίβρ, Ιχνο» 7», στίβο» 77», σ-ημ«ϊον 7»
ΡοοίβΙοοΙ, θρηνυ» 77», V

ΡορρίκΗ, τρυφ«ρ05, αβρό» Ρ. Ρορρΐβηηβδδ,
το τρνφιρόν Ρ. Τηβ7 ΟΘΟαΙΠΘ ΜΟΓΘ
ίορρίχΐι, 1» το τρυφ<ρώτ(ρον μτι ίυ ι ΐ|ο αν

(Τ/ιικ.)
Ρογ (ϋοη}.), γάρ, ίιτίί, ώ»
Ροι• (ρτβρ.), (1) Ιη άβίβηοβ οί, Οη 1>βηα1ί
οί, πρό, ύ-π-ίρ, ττιρί, α/Ι ναχίΚ ρβη. (2) Ιη-
βίβαά οί, Ιη ΓθΙυηι ίθΓ, ιτρό, Αντί, Βοί/ι
υηΐή ρβη. (3) Ρογ (>ηβ 8&1<(' οί, ?ν«κα,
€Ϊνίκα, οϋνίκα, τηρί, Ικατι Ρ, χάριν Ρ, α/1
ναίΐΗ ρβη., δια ιιήΐΐι αοβ. (4) ϋβηοίίη^
'ίβ&Γ ίοΓ,' ττρό, ττ•ρΙ, δο<Α νιϊύι ρβη.
(5) ϋβηοίίη§

' ν/ϊΐΗ α νίβν ίο,' «Ι» ινϊΐη
αοβ., <ιτί νήΐΗ άαΐ. (6) ϋβηοίϊησ

<ίοΓ
& ίϊιηβ,' <1« ινίίη αοβ. (7) ΑίΐβΓ νβΓΐ)
οί ηιοϋοη, ίιτί, μηΐ, ύοΐΚ υήΐη αοο.

(δ) Έχοβρϊ ίθΓ 118, «Ι μή δι* ήμά»
Ρογ (οοηϋκ1οπη§ οηθ ϊβ), ώ», οία. Ηβ
ν/&3 ηοί α οαά βρββ,ΙιβΓ £ογ α 8ρβ,Γ(;&η,
ονδ) αδύνατο! ώ» Αακιδαιμόνιο» ιΐιτιϊν

(ΤΙιϊιο.)•. ο
/.

"^ΟΓίη^ ίοΓ α βΐίΐνβ, άξιο»
οΓ άνήρ δονλο» (Νορη.)

ΡθΓ&£θ (ηώ8(.), ττρονομή /
, Ρ

ΡοΓΛ^Θ (νβτΙ>), ίτΓκπτίϊομαι Ρ, ιτρονομήν
ττοιίομαι (Χβη. )

ΡογΙ>Θ£ΙΓ, άπίχομαι, φιίδομαι, ιταΰομαι, ίΐΓί'χω
ΡοΓοββ,Γίΐηοθ : ν. Ραϋβηοβ
ΡοΓΟΪά, κωλύω, ούκ θα, 'ϊργω, άττίϊιτον, άττιν-
νί'ιτω V

,

άτταυδάω V
,

άπαγοριύα Ρ. 0 0(1
ίοΓΟΪά ! μή γ<νοιτο. ΡοΓΟΪάάβη, απόρρη
το». ΡοΓϋϊάάβη θχροΓΐ», τά απόρρητα

ΡοΓΟΘ (ηΐΐβΐ.), βία/, Ισχΰ*/ ρ^όμη/ σθίνο»
η, αλκή / ορμή / ανάγκη / Β? ΪΟΓΟΘ,
βία, τταντΧ σθ<ν«ι, ιτρό» βίαν V

,

ιτρο» το

καρτίρόν V
,

χ«ρσίν V. ΡοΓΟΘ (οοά^ οί
ιιιοιι), στρατό» τη, δύναμι»/ Ρ. Ιη ΐαΐΐ
ΪΟΓΟΘ, ττανστρατι^ Ρ
Ρογοθ (νβνΐ): ν. Οοηαρθί. Ρογοθ οαο^,
ώθίω. Ρογοθ οηβ'β ν/&γ ίη, •Ισβιά{ομαι Ρ
ΡοΓΟίΜθ, βίαιο», αναγκαίο»
Ροή! (βΐίδβί.), ιτόρο» τη, διάβασι»/ Ρ

ΡθΓά (υβτΐ), διαβαίν». ΡθΓά»ί)1β, δια

βατό» Ρ
Ρογθ-8,γπι, ιτήχυ» τη (ΐη V η»η. Ατηι)
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ΕθΓθΙ)0<1β, προοράω, μαντίύομαι, θ(σπίζω V,

προνοί'ω Ρ
ΕοΓβί&ίΙιβΓ : ν. ΑηοββίοΓ
ΕθΓβ§0, ίϊκω, προΐίμαι Ρ
ΕοΓβηβαά, μέτωπο ν η, V, Αφρύϊ/
ΡθΓβί§η, ξένοϊ, αλλότριο», βάρβαροι, αλλό
φυλοι, Ιπακτόί, ίπ(ίσακτοϊ, οθνίίοί, (;«νικόϊ,
διαττόντιοϊ, ϊττηλνί, ό ΐξωθί(ν), ύπιρόριο» Ρ.
Τηβ ίοΓβϊ^η βίβαιβηΐ, το βαρβαρικών Ρ
(ορρ. ίο ΤΟ Ελληνικών). ΕθΓΘΪ§Ι1 8.Π&ΪΓ8,
τα £ξω πράγματα (77/ ?«:.). Τηϊπ£8 £θΓβί§η
Ιο ΐΐιβ κιιΐ^βοί, τα ϊξω τοΰ πράγματοϊ
(Ώβιη.). 0£ £θΓΘΪ§η 801ΐη(3, βίβαρβαρω-
μίνο* (8ορΗ.). ΡθΓβϊ§η βχρβάϊΐίοπ,
ΐκδημος στρατίία (ΤΙιΐίΓ.)
ΕθΓΘΪ£ηθΓ, ξίνοϊ 7η, βάρβαρη τη, ίπηλντηί
*», Ρ. θρβαΐί Ηΐίβ α ίοΓβί^πβΓ, βαρ-
βαρίζω Ρ. Β&ηίκΙιιηβηΙ ο£ ΐοΓθί^ηβΓβ,
{«νηλασία/ Ρ
ΕοΓβΙίηονν, προνξητίσταμαι V
ίΌΓθΐ8.ηά : ν. ΡγοπιοπΙογ^
ΓοΓβηοοη, αγορά πλήθονσα Ρ
ΓοΓβηβϊο, δικανικοί. ΕοΓβηβίο ΟΠ1Ϊ017,

ή δικανική Ρ, το δικανικόν Ρ
ΕοΓβπιηηθτ, πρόδρομο» τη
ΕθΓ686θ, ιτροοράω, προσκόπτω, προνοί'ω Ρ,
προδίρκομαι V, προν{«τίσταμαι V. ΕθΓ6-
8ββη, προίπτο»
ΕθΓ68ηο\ν, προφαίνω, προσημαίνω. Εοΐ'θ-
8ΐιο\νιι, προφαντοί V
ΕθΓΘ8Ϊ£ηί, πρόνοια/
ΕοΓββί : ν. "^οοά
ΕθΓβ8ίίΐ11, φθαν», προκαταλαμβάνω Ρ
ΕοΓβίΛδΙβ (νβτο), προγήομαι Ρ
ΕοΓβίβΙΙ : ν. ΡΓορΙιββ^. ΕοΓβίοΙά («£$■),
προφαντοί V, μαντεντόϊ V
ΕοΓθίίιου^Ιΐί;, πρόνοια/ προμήθιια / 0£
ιτΐ8,Ηοο-ίΐ{θΓθ11ιονΐί;Ηί, (κ προνοία» Ρ
ΕοΓβν&ΓΠ, προαγγίλλω
ΕοΓίθϊΙ; (βϊώβΐ.) ζημία/
ΕοΓίβϋ (υβ^6), αποβάλλω
Εογ§θ (ηώβίί), χαλκίϊον η, V
Εογ§θ (νβτο), χαλκεύω ; (ιη,ρΙαρΗ.), πλάσσω,
κιβδηλινω. ΚοΓβθά (αάβ.) κίβδηλοϊ
ΕθΓ§ΘΓ^, πλάσμα η, Ρ, κιβδήληιμα η, Ρ

Εοηςβί, λανθάνομαι, {πιλανβ,ί'άνομαι, άμνη-
μον^ω, άμνηστί'ω, {κλανθάνομοςίι, διόλλυμι V.

Βθ ίοΓ^οίίβη, διαφίίγω Ρ, {κτήκομαι V,
ίξολισβάνω V
ΕθΓ£βί£α1, άμνήμαν, ίπιλήσμων^ Ρ
ΕθΙ•£βίϊΐΐ1ηβ88, λήθη/, λήστι» λ' V
ΕθΓ§ίνβ, σνγγιγνώσκω, συγγνώμ\ην ϊχω, ον

μνησικακίω Ρ. Ββ ΐΟΓ^ΪνβΠ, 1 συγγνώμη»
τυγχάνω. Οπβ Π11181; £θΓ£Ϊν& συγγνω-
στίον Ρ. ^Η&4 πΐ8,7 βθ ΓθΓ£Ϊ;νβη, συγ:
γνωστό» V. ΕθΓ£Ϊνίη£ {αά}-), ο-υγγνώμων
ΕθΓ§ϊνβηβ88, συγγνώμη/ σΰγγνοια/ V
ΚοΓ^Οίΐβη, ίξίτηλο», άμνημόνίυτοϊ V
ΕοΓίε (ρΐίθ1ι£θΓΐί), δίκιλλα/, V
ΕοΓίίβά (ο£ 1ϊ§1ιίηϊη§), άμφήκη$ V
ΓογΙογμ, ίρήμοϊ, ορφανά, δύο-ίλπΐ5 V
ΕοΓΠΙ (βίίδβί.), μορφή/, ο^ςήμα η, τύπο» τη,
€ΐδοϊ η, 1«α/, Ρ, φνή/, V, μ<5ρφ«μα η, V.
Ββ Γββ,ά^ £ογ ίΐΐθ πιοβΐ νΛΓΪβά £οππ8 (ο£
3.θίίνίΙ}'), Μ πλ(ίστα ι(οη το σώμα τταρί-
χίσθαι (Τητιο.). ΕοΓ £θΓΠί'8 8&ΐ£β, όσίαϊ
ϊκατι V. Ι)ο α 11ιίπ<; ϊογ ίοπη'» 3α1[θ,
άφοο-ιοομαι Ρ. 0£ Π1»η^ £θΓΠΐ8, παντί-
μορφο9 V. ν?β1\-ίοττηβά, (Ομορφος V.
Εογπι θ£ ^ΟνβΓΠΠΙβηΙ, πολιτιία / Ρ.
Έοτχχχ (αβ ορρ. Ιο Μ&ΙΙβι•), «Ιδο» η
(Ανώι.)
ΕοΓΠΙ, ποιίω, πλάσσω : ν. Μϋΐίβ. Εογπι

(απ αΐΐϊαηοβ), συντίθιμαι, συνίστημι Ρ.
Βθ £θΓΠ1β<1 (θ£ ΐΓΟΟρκ), τάσσομαι
Εοππβ,ίϊοη, πο£ησι$/, Ρ, γ&«ηϊ/ Ρ; (θ£
ίΓΟΟρβ) τάξιϊ/, ο-ύνταξίϊ/ Ρ
ΕοΓΓΠβΓ, πρ6τ£ροϊ, & πρίν, ο πάρο* Γ. Τΐΐθ
ίοΓαιβΓ, ο μίν οτφ. ίο Τΐιο Ι.ΐΙΙβΓ, ο Μ
ΕοΓΠΙΘΓΐ^Γ, πρίν, το πρίν, πρ<σθί(ν), προτ«ρον,

ποτί, πάλαι, τότί, πάροϊ V, προτοΟ Ρ
ΕοππίάαΙ>1θ : ν. ΤβιτϊΜβ
ΕθΓΓΓΐ1β33, άμορφοι
ΕθΓ88.1ίβ, λιίπω, ίγκαταλίίπω Ρ, προίιμαι Ρ :
ν. αίβο Γ/βανβ. ΕοΓδβ,^θη, μονο«, (ρήμο«
ΕοΓβοοίη, άρα, δή, 8ήθ€ν, δήτα. Αβ ί£ £ογ-
βΟΟίΗ, ώς δή
ΕοΓβνβιΐΓ (εΐβη^ οη ο»ίη) άπ^μννμι. Εογ-
βνβαΓ οηβββίί (ρβΓ)αΓβοηβ8β1£), Ιπιορκίω.
ΕοΓβνΟΓΠ (αά)•), άπώμοτο» V
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ΡΌγΙ, τιΐχοϊ η, φρονριον η, ϊρυμα η, Τ€ί-

χισμα η
ΡογΙΗ : ν. Έοτν&τά. ΡογϊΗ ίι-οπι, ίξο
Ροΐ'ΐΗ'νπίΙΐ, ιύθύϊ, €ύθί'ω5, αντίκα, άφαρ V,

αίψα Γ
ΡθΓ[ίίίοη.ίϊοη, τίίχισμα η, πφιτίίχισμα η, Ρ,
ίπιτίίχισμα η, Ρ, ίπιτ(ίχισΐ5 _/

] Ρ, τα
Ιρυμνά Ρ, ϊρκο5 Μ, Κ

,

πυργωτίϊ όρκάνη./-, Κ:
ν. αίβο ΡογΙ
ΡοΓίϊίν, φράσσω, αποφράσσω, τ€ΐχίζω Ρ,
ίπιταχίζω (βο ββ ίο οοπαηΐίΐηά βηβπιν'β

οουηίΓ7) Ρ. ΡοΓίίββά (αά}.), ίρνμνόϊ
ΡογΙϊΙικΙθ : ν. 0οιιπι§6
ΡογΙγ688 : υ. ΡογΙ, ΈΌτϋ&ο&Ιϊοη
ΡοΓίΐΙΪΙΟΪΙβ, 4 τυχών, αυτόματο! Ρ
ΡοΓίιΐΐίοηδΙ^, άπο ταντοματου Ρ
ΡοΓίΐΐηαίβ, «ϋτνχήϊ, (ίδαίμων, ίίποτμο! V

,

εύη'μιροϊ Γ; υ. αί«ο Η»ρρ7• ΡοΓίιιηαίβ
(οί οπιεηβ): ν. ΡβνοιίΓ&υΙβ. Ββ ϊογ-
ίιιηαίβ, τύγχανα, «ντυχίω, «ί πάσχω
Γοι•Ιαη»αΙ{;1^, ίύτυχω;, τύχη, κατά δαίμονα
Ρ
ΡοΓίΐΙΠβ, τύχη /, δαίμων Τη, λάχο5 η, V

,

ΟιΟϋά ίοΓίηηβ, τί\τ\/, €υτυχία_/ΐ «ντνχηαα,
η, €νπραξ£α /, V, €νπραγία, /, Ρ. 111
ίοΓίΐΙΠΘ, δυστυχία./! ατυχία./-, Ρ, ατύχημα
η,Ρ
ΡοΓΐιιηθ-ίβΙΙβΓ, άγύρτηϊ τη, αγύρτρια,/ΐ V

Υοτίγ, τισσαράκοντα Ρ. ΡογΙΪοΙΙι, τισ-
ΟΌρακοστος Ρ. Υονίγ ίΐιοΐΐϋίΐιιϋ, τ»τρα-
κισμύριοι Ρ
ΡοΓ^βίά (αάν.), πρόσθ«(ν), «1? το προΌ•ίΊ(ν),
πρόσω αηά πόρρω. Βαοίενναίχΐβ ίίικί
ίθΓ\ν&Γ(ΐ8, πάλιν Τ€ και πρόσω V

Ροπκταπί (αά).): ν. Ε»§θγ
ΡθΓ»»Γά (νβτδ) : ν. 8βπ(1, 8βηά οη
ΓθΓν»Γάηβ88 : ν. Έα£βπΐ633
Ρθ88β : ν. ϋϊίοΐι
ΡοβίβΓ, τρ&ρω, θιραπιΰα, πίριστίλλω, ποι-

μαίνι» Γ, άτάλλω Κ
,

κηπίύω Ρ
"

Ρθθ1 (αά].), μιαρόϊ : V. (1) ϋΪ8§Γ£10βίΐΐ1,
(2) ΌΐΓίν. Ροΐΐΐ ΜΓβΛίίΐβΓ, σκυβρωπον
ημαρ V. Ροίΐΐ ν?ϊπά, ιτνοή δνσορμοϊ V.
Βν ίαΪΓ ΠΙί','ΐηκ ΟΓ ίοΐΐΐ, «ΐ καΐ μιαρώί
(Ατ.)

Ροΐΐΐ (νβτΐ), ρ-ιαίν» 7. Ροΐΐΐ (οί ΟΟίΐίβ),
συμπίπτω, πίριπίπτ» Ρ

Ρουΐΐν, αίσχρωδ, κακωϊ
Ρουίκ), κτίζω, οίκίζω, κατοικίζω, ιδρύω.
Νβνΐν ίουηάοό!, ν<άκτιστοι. «Γοίη ϊη
ίοιαικίίηη;, συγκτίΐβ Ρ
Ροΐΐΐκΐ&ίίοη, κρηπίϊ /, θιμΑιοι τη, ρΐ, Ρ,
ϊδαφοϊ η, Ρ, ιτυθμην τη, V

,

βαθρον η, V
.

Ργομ ίΗθ ίοιιικίίΐίίοη (αά$.), ιτρόρριζο»

V
,

αντόττριμνοϊ V
,

{αάν.) ττρί'μνοθίν V

ΡοΐΐηάβΓ («ίόβί.) αρχηγοί τη, άρχηγίτηϊ ϊη,

οίκιστηι τη, Ρ
ΓοΐιπάβΓ (νβτύ), καταδύω Ρ, αφανίζομαι Ρ,
ποντίζομαι V

Ροιιηάίηο; (&ιώ8ΐ.), κΗ<η%/, οίκισι*^ Ρ
Ροαηοΐϋη^, «βρημα η, V

Ροιιηΐαίη, κρήνη /, τηγή^ V
,

νάμα η, V
,

ττΐίαξ/, V
.

Ββίοη^ΐπρ; ίο & {ουηίβϊη,

πηγαϊοϊ V
,

κρηναΐοϊ V
. ΤνίίΗ ί»ΪΓ

ίοϋπίαϊηβ, καλλίκρηνο* V

ΡοΐΙΓ, τίσσαρ«. ΡοΐΙΓ ίίπίβδ, τίτράκυ.
ΡουΓ νβίΙΓβ θ1<1, Τ*τρα*τη« Ρ. "τ7ίίΗ ίοιίΓ
0ίήθΓ8, ττίμίΓΓΟ* αίτόϊ Ρ. Ρθ11Γ-ίθθίβ(ί,
τίτραβάμων V. νίίύΐ ίοιίΓ 1ΐ0Γ8θ8, τίτρά-
οροϊ αηά τίτρωροί V. ΡοΐΙΓίΙΐ, τίταρτοϊ.
Οπ ίΐΐθ ίοιίΓίΗ ά&γ (αά).), τ«ταρταίο5.
ΡοΐΙΓίββη, τ«σσαρ«σκαίδίκα Ρ. ΡοΐΙΓ
ΙιΙΐηάΓβά, τ»τρακόσιοι Ρ. Ροιιγ ίΗοιι•
81X11(1, τίτρακισχίλιοι Ρ
Ρονί, ίρνίί τη, /, ιττηνόν η, V

ΡονΙβΓ, Αρνιβιυτηϊ τη, Ρ
Ροχ, άλωπη!/*, κ£ναδθ5 η (Ι)θΐΚ αΐίο τηβΙαρΗ.).
Ρτονβνύ, Ηθ Ϊ8 α ίοχ ΐη <1Ϊ8§ιιΪ86, τήν
άλώπίκα ?λκ«ι μ«τόπισθίν (ΡΙαΧο). Τί 10
ΓΟ^αίβΙι ίοχ, ΐ.β. Οά^ββθΙΙΒ, τούπίτριιττον
κίναδο* (8ορη.)
ΡΓβ,οίίοη, μίρο5 II, μόριονΗ,Ρ. Τ1ΐ6 8Πΐα11β8ί
ίτβ,οίΐοη, το ιτολλοστον μίρο5 ΟΤ μο'ριον Ρ
ΡΓβ,οίϋΓΘ (βωόβί.), κλάσιϊ/, Ρ
ΡΓ&οίΐΐΓθ (νβτύ), κατάγνυμι : ν. αίβο Βνβαί

Ργλ^ϊΙθ: υ. νίβαί
ΡΓ8.§Ιϋβηί, άγη /, V

,

βραϋσμα 91, V
,

ίρ«ίπια
η, ρΐ, V

Ρπι^ΐ'.αηοο, €ύοσμία/! €νωδία /'
, Ρ

ΡΓΛ§Γ8,ηί, €νώδη*

12—2
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ΕγμΙ : ν. "ννββϊ
Εγμοθ (βηδβί. ) : ν. Έοάγ
Εγλπιθ (νβτύ) : ν. Μα^β
Επιηοηϊββ, ίπιτιμία/ Ρ
Κΐ'ίΐπΐ*, απλοί»
Επιηΐίΐηοβηββ, λφανο» /"

, V
,

λιβανωτο» τη,

Ρ
Έτ&ηίΐγ, άπλω» Ρ
Εηαηΐιιιβδδ, παρρησία/ απλοί τρίτοι (Εητ.)
Επιηίίο : ν. Μ;κ1. ΕΓ&ηίίο νβηβπιβηοβ,
το ίμπλήκτωϊ οξΰ (ΤΚυ,Ο.)
ΓΓ»ΐβΓΠ£ΐ1 : ν. ΒΐΌίηβιΊν•
Εΐ•£ΐίΓίθί<3β, άδιλφοκτίίνοϊ Λ», Ρ
ΈτβΛ\ά, άπατη/ κλίμμα η, Ρ: V. αΙίΟ ϋβΟθίί
Εκιικίιιΐβη* : ν. ϋβοβίίίυΐ. Οοί&ϊη οτ άο
ίΓ&ιιάιι1βηίΐ7, κλίπτω : ν. αίβο Οηβαί

Εγλ^ : ν. Εί^ηίι
ΕΓβαΙί, ν€ανικίν τι Ρ, νίανίίυμα η, Ρ
Εγ6Θ (βφ'.), ίλ€νθ€ροϊ, αφιτοϊ V. Εγ6Θ-
βρΐπΐβί, δυϊΐβά ίο η. £Γββ Μαη, ίλη»-
θϊριοϊ, Ρ. ΕΓββάηιβ,η, άιτίλίνθίροϊ τη, Ρ.
ΓΓΘΘ (οί 8ΐ»ίβ8), αυτόνομο» Ρ. Εγ66
(ΪΙΌ1Ι1 ρβ,ϊη, β/χ.), αθώο», άμοιρο». Γιοβ

(θ£ ΟΠΟΪΟθ), α\ιθαίρ£Τ05
Εγ66 (νβτδ), λνιο, απολύω, ίκλνω, ίλίυθίρόω,
άφίημι, άτταλλάιτο-ω, ίξαπαλλάσσω, σώζω,

ίκο-ωζω. ,Τοίη ΪΙ1 ΪΓββίη§, σ-υνίλί^ρόω
Ρ. 8θΙίίι1£ ΪΓβθ (βωδβί.), ίλίνθίρωσ-ι»/ Ρ. ΕΓββ ίι•οπι (ρτβρ.), <κτο» ιοίίλ
ί/β»., ίξω ΐίίϊί/ί ^βίΐ.
ΕΓββάοπα, ίλβιιθίρία / απαλλαγή / τοϋλ»-
β€ρον V

,

λνσι*/ V. ΕΓθβάοπι ο£ βρββοΗ,
παρρησία/ Η&νβ ίΓββάοπι οί βρββοΗ,
παρρησιάζομαι Ρ. 8ρθ»1{ νήίΗ ίΓββόΙοΠ],
ίλίνθίροστομίω V

. ΙΥθβοΙοΠΙ οί άβΟΒ,ίβ,

ή ίπΐ τον βήματο» ιταρρησ-ία (ΰβτη.). ΕΓββ-
άοπι οί ίΗβ ρΓΘ88 : ηββ ιταρρησ-ία ΟΤ

παρρησιάξομαι
ΕΓββΙν, ίλίοΜρωί, άνίδην Ρ
ΕΓβθΖΘ (αΰΐ.), πηγνυμι. ΕΐΌΖβΠ, Κρυσταλ-

λάπηκτο» V

ΕΓβθζϊπβ (βηοβί.), πήξι»/ Ρ
ΕΓβϊ^Ηί, φορτίον η, Ρ; (οΗαι-ββ £ογ οοη-
νβ'&ηοβ), ναίλον η, Ρ
ΕΓβηζ^τ : ν. Μαάηβββ

ΕΓβα,ιιβηί, («κ/;. ), πυκνό», πολύ», συχνό» Ρ
ΕΓβφΙβηί (νβτο), φοιτά» Ρ, προσφοιτάω Ρ,
θαμίζω V

,

ίπιστρίφομαι V
,

4μβατβίω Γ,

οτίν€ΐμι Ρ
,

όμιλδ» Ρ

ΕΓβα,ιιβηίΙ}•, πολλάκι», θάμα, πολλά, συχνον
αηά οτιχνά Ρ, οτ ωββ ρατίίο. θαμίζων Γ

ΕγθβΗ, νίοϊ, πρόσφατοι, άκι'ραι05, νίοχρ.05

7
,

άκι^ρατοί V
,

χλωρόϊ V
,

ιτοταίνιοϊ 1
^
,

ν«αρ05 7; (θ£ ν/ϊη(1), λαμπροί; (οί μγ),
ψνχρόϊ
ΕΓβί, ταράσσομαι, 8υσφ^ρω$ Ιχ» V

Ετβΐίΐιΐηβββ, το ουσφρον V
,

δυσκολία/, Ρ
ΕποΙΐοη, τρΐψι*/ Ρ. ^β8.Γ8 ίίββϊί οαΐ
\>γ
ϊηίβΓηβ,Ι ίποίΐοη (οί α βΙη,Ιθ), τρί

βεται αντή πιρί αύτην (ΤΆΐίΟ.)
ΕΗθίκί, φίλοϊ τη, ξή>οί τη : ν. αΖβο Επβηίΐΐ/.
Μειί- β οηβ'δ ίηβηά, οίκίΐόω αηά οΙκ£ιοοοολ
Ρ. Μν ίπβηά ! ώ τάν, <

!

μΑ€ Ρ, Λ

δαίμων» Ρ, φΛτατον κάρα V
.

ΡτουβτΙ),
ΤΗθ ίΐιίη^β οί ίπβηάδ λγθ οοιηπιοη,
κοινά τα των φίλων (φ*. Οφ ΡΙαΙο)
Επβηάΐββδ, άφιλος V

Εήβη(11ΐη688, «ίνοια/, ήμΑ/αα^*
Εΐ'ίεΐκΐΐ^, φίλοι, φίλιοι, προσφιλή», οΐκίΐοϊ,

άνα-γκαΐο», ΕΪνου», ο!μ«νήϊ, φιλάνθρωπο»,

(ΰφρων V
,

φιλάφρων V
,

σύμφωνο» V
,

<πι-

τηδίΐοί Ρ, φιλικ<5» Ρ, φιλίταιρο» Ρ. "^ίίΐι
ίπβΐιάΐ^ ίβ,Οβ, €νπράσωπο». Ιη ίΓΪβηάΙν-
ίακίηοη, φιλίω», ημ6νω», προσφιλώ»,
οΐκίίω» Ρ. Βθ ΐηβηάΐν, «νο^ω, όμιλί'ω,
σύνβμι,, ήδ^ω» {χω Ρ
ΕΓΐθηάβΗϊρ, φιλία/ φιλοτη»/ ίταιρίία/ 7

",

οΙκ€ΐοτη« /, Ρ. Ρ1θά{*θ οί ίΓΪβικΙβΗϊρ,
δίξίωμα «, V

Επ^ΐΐυ : ν. Εββ,Γ

ΕΓΐ<,']ιίθη, φοβίω, ίκφοβίω, καταφοβά», εκ

πλήσσω, ταράσσω, πτοίω V
,

δ<ιματοω V
,

δ«ι-

μαίνω 7
,

μορμολνττομαιΡ. Βί'ϊπ^ΐιΐβικκΐ :

». Εβ&Γ. Επ§Ηίβηβά (αφ'. ), •π•ιρ£φοβο5,
π£ριδ«ή» Ρ. Όβ8ρβΓ8.ίβ1}τ ίΓΪ^ίιίβηβά,
άπον€νοημίνο5 Ρ. ΕΗ^Ηίβηβά βρββοΐΐββ,
8<ιματονμ(νοι λόγοι (ΑβΒΰΗ.). Ιη 8,

ίη^Ηίοηβι! ιιΐίΐηηβΓ, π<ριδιώ» Ρ, ίκπί-
πληγμίνω» Ρ
Εη§ηίίιι1 : ν. ΤβΓπΗβ
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Εη§κ1, ψυχρ<5«. 8ί»1β απά ίή(ςίά 88,7>η88,
?ωλα καΐ ψυχρά (ϋι'ΐιι.). Α ίή^ίά αηά
,ϊονίοκβ ΓηιΐΒβ, ψυχρά καΐ αηδής Μούσα

(Ρ/οίο)
ΕΓΪ^ίάΙ^, ψνχρώ5 Ρ
Επη§ε, κραο-ιτίδον η, V. Βθ ίηη£θά,
κρασπίδόομαι V
Υτίεί, σκιρτάω
ΚπΐΙΐ, πορθμός τη
ΕπΙίβΓ ΟΨ&γ, αναλίσκω. Κ,βίπθνβ νηβ,ί;
η»8 οββη ίάΙίθΓβά Ά\τα,γ, τά κατιρρα-
βνμ,ηρί'να άναλαμβάνίΐν (ΰβτη.)
Ρτϊνοΐΐΐ.^, λήρος τη
ΕΗνοΙοαβ, μάταιος, ληρώδης Ρ. Βθ ίπνο-
1θ118, ληρίω
ΕγΟΟ&, χιτών τη

Εγο§, βάτραχοι τη
Γτοΐϊο (υβτύ), παίξω, νιανιηομαι Ρ. Εη£α.£θ
ΐη α άηιηϊεβη ίΐ'οΐϊο, παροινίω Ρ
ΪΥοΙίοβοπίθ, Μανικοί Ρ
Ργοπι, άπό, {κ, παρά, προς, αΙΙ ινίίη ρβη.
Εγοπι (οβο&υβθ οί), διά ινίΐΚ <κχ., ΰπό
νήίΚ ρβη. Εγοπι ιιηάβΓ, 4πό ινίίη ςβη.Ι «.πα άήνβη ίΓοπι Ιωκΐ ίο Ιαηά, γήν
προ γήϊ έλαύνομαι (Αβ8ϋΗ.)
ΕΐΌηί (βίίδβΛ), μί'τωπον Π, το ίμπροσθ€ν.
ΕΓοηί (ίαοθ), πρόσωπον η. Ει-οηί ταηΐν
ιηη,η, πρόμαχοι τη, V, πρωτοστάτηί τη, Ρ
ΕΐΌηί (νβτδ), ανθίσταμαι
ΕΐΌΠυ, Ϊη (αάν.), πρόσβ€(ν), ϊμπροσβι(ν), το
αηά τά ϊμ-π-ροσθιν, κατά πρόσωπον Ρ, κατά
στάμα V. Ρθ8ί ΪΙ1 ίΓΟηί, προτάσσω
ΕΓοηίΐβΓ, 8ρο« τη, 8ρια, η, ρΐ, μίθόρια η, ρΐ.
Ββ^οηά ΐΗθ ίΓοηίίβΓ, ύπίρόριος Ρ
ΕΓοηΙΙβί, άμττνξ τη,/, Υ
ΕγοβΙ, πάγος τη, κριοί η. Ηοα,Γ-ίΐΌδί,
πάχνη/
ΕτοΙη : ν. Εολπϊ
ΕΓ0ν.'8,Γ(1, αυθάδης, αυτόβουλοι V
Επ)ννΕΓ(1ηβ88, αϋθάδ<ια αηά αΰθαδία/ V
ΕΐΌνπΙ, συνοφρυάομαι V. ΕΓονηΐηβ (αά).),
σκυθρωποί V
ΕΐΌζβη : ν. Εγβθζθ

Εηΐ^αΐ, «ύτΛήί, φίιδωλός
Ρπίβίΐΐίΐ^, φ«ιδώ/, φίΐδωλία/, Ρ, «υτΛιια/Ρ

Επΐσβ,1ΐ7, μ*τ' «ντΑίία» Ρ
ΕΐΊΐϊύ, καρποί τη, κάρπωμα η, V. Επίίΐ
(οη ίΓββ), μήλον η, V. Κϊρβ ίπιΐί,
έιτώρα /. Επιίίβ οί ίΠΘ ββαβοπ, τά
ώραϊα /'. Α11 80ΓΪ8 οΐ ίπιίΐ, ιταγκαρπία
/, V. Επίΐί-ίΓθθβ, άκρόδρυα, η, ρΐ, Ρ.
ϋΗθά ίππίβ, τραγήματα Τ», ρΐ, Ρ. Ββ&Γ
ίπιίΐ, φίρω, καρττόω V, Ικ καρπίζομαι V.
Οη,ΙΙιογ ίΐ'υίί ()£, 6-ιτωρίζω Ρ, καρποομαι
αηά (κ καρποομαι (αίβο τηβΙαρΗ.), «πηυρά-
μην (τηβίαρη.) V. Ρΐαηύθά νϊυΐι {ΓυϊΙ-
Ιΐ'Ρβδ, μηλάσποροί V
ΕπίϊΙθΓΘΓ, οπωρώνηϊ Τη, Ρ
Ρηιϊΐίαΐ (θ£ Ιίΐη(Ι), πολΰπυροί V, €Ϊκαρπο»
V, βαθΰγιω* Ρ; (οί ίΓβββ), καρποφάρο* V,
«ΐκαρποί V, πολύκαρπος V. Βββ,ΓΪΠΡ

Οβαυίϊίυΐ ίι•αϊΐ, καλλίκαρπο« V. ΒθαΓ-

ϊη§ &11 Ιιϊικίβ οί ίηιίΐ, πάγκαρποί V.
Επιϋίαΐ (οί πιοίΙΐθΓβ), «βτακνοι V
ΕπίϊΙίΐΐ] 11Θ88, ίϋκαρπία/
Εηΐί()1β88 (ναίη), μάταιοϊ, άνωφίλήί, άκαρ
ποι V, άκάρπωτοι V
Επίϊΐΐβδβΐ^, μάτην
ΕΓϋδίι-ίΐίο, σφάλλω, άποσφάλλ», βλάπτω,
αλιά» V
ΕπίδίΓβ,ϋοη : ν. ΕμΙιιγθ
Εαβί, ξύλα η, ρΐ
Ευ^ίΙίνθ, δραπίτηϊ τη, & φοίγων, φυγάί
τη, /; (οί οοΙοιιγβ), ίξίτηλοϊ Ρ
ΕαΙΙΪΙ, τίλίυτάω, π<ραίνω, τΑίω, ίκτίλίω. Ιττι
τΛί'ω Ρ, κραίνω V, {πικραίνω V, τίλίΐόω
V. Ββ ίυΐβΐΐθά, τιλοττάω, γίγνομαι,
ίκττίραίνομαι V. Εϋΐβΐΐβά (οί ρΓΟρΙΐθ-
0168, βΐ€.), τίλ«ΐ05 V, τΑίσφόροϊ V
Εαΐϋΐηΐβΐιί, τΛηττή/, τίλοϊ η. Γ;ιΙ1 ίηίο
ηοη-£\ι1ίϊ1η]βιιί, πισ«Ιν {« το μή τιλ<σφά-
ρον (Αβίΰΐι.)
Εΐΐΐΐ, πλίοϊ αηά πλίωί, (μπλ<οί αηά «μπλιωί,
μίστ05, πλήρη», <κπλιω$ V, ίμμ«στοϊ Ρ.
Ρ&7 ΐη ίπΐΐ, μισθοί <ντΛήϊ Ρ. Βθ
ίοΐΐ, πλήθω, γ^μω, πληθΰω V, μιστάομαι
V, <μμ<στοομαι V. Ββ νβΓ^ ίΐΐΐΐ, ύττίρ-
πίμπλαμαι V. ν. αΐίο Είΐΐ. Εαΐΐν : ν.
\νΗο1ΐ7
ΕυΙΙβΓ, κναφιΰϊ τη
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Εΐΐ1ηβ39, πλήρωμα Π
Εαπιβ (βιώβί.), άντ(ΐή/, V
ΪΌιπβ (νβτΙ>) : ν. Ββ 8,η(ζτγ
Ραη, τταιδιά /, Ρ, το γ£λοϊον Ρ. Ιη ίαη,
(ΐ«τΛ παιδιάϊ Ρ, παιδικοί Ρ
Ειιηοίίοη, ίργον η
Ρυη<]9, χρήματα η, ρΐ, αφορμή/, Ρ
ΐΊΐηβΓΟ.1, τάφο; /;/, ταφή/ «φορά/, κήδοϊ
η. ΕυηβΓαΙ ρϊΐβ, ιτυρα /. ΓαηβΓειΙ
ΓΐΙββ, κτίρίιτματα η, ρΐ, V, τά νομιζόμενα
Ρ. ΡβΓίοΓίη ίαηβΓαΙ ΓΪίββ, κτ«ρίϊ<*
V. .Ιοίη ίη α ίυηβΓβ,Ι, προπίμπ», οτιν-

<κφ<ρ«• Ζ5; β. οΖβο ΒϋΓ^. ΡιιηβΓΘβ,Ι,

κήδηοϊ V
ΪΊΐΓ, δορά/ Γ
Ραηοαβ : ί>. Μ&ά
ΓιιγΙ, ο-τ&λω, ο-νστΑλαι, ύφίημι V. "^ϋΗ
ίυιΐβά δαίΐβ (οί & ρβΓβοη), νψίΐμί'νοϊ
(8ορ/ι.)
ΡπΗοη^, στάδιον η, Ρ
Υηιτα&οβ, Ιιτνοϊ πι, Ρ

ΪΊίΓηϊβΗ (ρΓΟνΐάβ), δίδωμι, τταρί'χω, τταρα-
ο-Κίυάζω, ιτορίζω, ιτροξίνί'ω Γ; (βηιιίρ)
καταο-κίυάξω 7^

ΓϋΓΙΐϊΙΐΙΓβ, καταο-κοιή/, Ρ, <τκ«νη 71, ρ£, Ρ,
όινη-λα η, ρΐ, Ρ
ΡιΐΓΓΟ%ν, αίλαξ αηά άλοξ/ V, 6λκ<$5 τη, V
ΕΊιιτονβά, τμητοϊ V
ΕιΐΓίΗβΓ (αάν.): ν. Υ&τύΐϋΐ. Έιιτίϊιβτ (ίπ
ίΐ(ΐιΐίΐϊοη), ίτν, ιτρί)ϊ τοΰτοι§. ΓιιγΛθΓ
(αά}.), ιτλίων αηά ιτλίίων, <ητίρτίροί V.

Εαι-ΐΗθβί, ϊσχατοϊ
ΕαΓίΗβΓ (ΐ!βΓΟ), <πτ«νδ», (ΐΓίο-ιτήδω
ΡΐΙΓίίνβ, κρυπτοί, λαθραίος
ΡαΓίϊνβΙ", λάβρα
Γπγ7 : ν. Απ§θγ, Μδκΐηβββ
Ρ'ϋΙ.ΪΙβ, άπρακτοϊ, φανλο;

ίΊιβιΐΓβ, 4 μέλλων χρόνοϊ, τ6 μΛλον, τά

μέλλοντα, ό {ιτιών χρόνο; Ρ, τοδπβ,τα V,
τοντηόν V, το προσ-ίρπον V. ΪΌγ ίΗθ
ίαίυΓβ, το λοιπόν. ΪΊιΙϋΐ'β §βπβΓ»ίΐοη8,
οί μ«β«οτίρον V



Οτ&ά-ΰγ, οίστροι ί». 8ίΐη§ οί ζβΑ-ΰγ,
οίστρημα Π, V. 8ΐίη§[ Ιίΐίθ Λ §βΑ-βγ,
οίστρίω V Όήνβη βγ £&<3-ί1γ, οίστρο-
πλη'ξ V, οΐστροδίνητο! V
(3αίβΙ)', φαιδρον πρόο-ωττον, ίύθυμία/ ν<ανικον
φρόνημα (ΰβΐη.)
β&\[γ, ίύφρόνωϊ Κ, φαιδρά φρινί Κ, νεανικώς
Ρ. Ιιϊνθ (ξίΐϊΐ^, ίιϊφραίνομαι V, ίϋφραίνω
βίον Γ, νίανκΰομαι Ρ
Ο3.111 (.11ΐΰ?'.\ Κί'ρδο! Π, λήμμα η. 8ββ1πη£
Ιϊβθβ §αϊη, αΙσ-χροκ€ρδι]5 Ρ. Βί18β §£ΐίη,
αίσ-χροκί'ρδεια/ Ιλι<&7 {{ίΐΐΐΐ, ιίρημα η,
Ιρμαιον η. ΑοφΠΓΠΐ£ οί ί,'αίη, χρη-
ματισμο5 Τη, Ρ. ΑοφίΪΓΘ £8,111, χρη
ματίζομαι Ρ. Οοαηί &8 §3.ϊη, κίρΟοϊ
λίγω V. \νίίΗ α νϊβν\τ ίο £ίΐίη, *ιΑ
κίρΒίΐ, Κ€ρδαλί'ω9 Ρ
Οϋίη (»βτΟ), λαμβάνω, κίρδαίνω, κτάομαι,
«νρίσκω, τυγχάνω, ίπιτνγχάν», κρατίω,

φί'ρω α-ϊΐί/ φέρομαι, εκφέρομαι, διαπράσσο-
μαι Ρ, πιριποιέομαι Ρ, χρηματίζομαι Ρ,
(μττολάω V, ίξίμττολάω V, μάρπτω V, αίρομαι
V, αρνυμαι V. 0,'ΐίιΐ ΙοβΆΪάβΒ, προσλαμ
βάνω, προσκτάομαι, Ρ. Οαϊη ΙΙΙιϊαϊιΊ/,
ιτλίον€κτίω Ρ. ί.ίαϊη ονβΓ (ω ίπβπάβ),
{ττάγομαι Ρ. ΟαΐΠ Λ νίοΐΟΓ^ ΟΓ ρΓΙΖΘ,
νικάω, νικηφόρα» V. Οίΐίπ α Ι&ντβιιϊί,

αίρίω. Ηίΐνΐη^ §3.ϊηβά (αΑ}. νήΐΗ ο/βη.),
ίττήβολοϊ V. Οηθ ηΐΗδί ί,'ίΐίη, κτητίον Ρ
Οαΐα£α1, κερδαλέο;, ίρμαϊοί Γ
ΟαίπΗΛ^ : ν. Όβηγ
Ο&Ο, βάσΐϊ/ βάδισμα η, Ρ, δράμημα η, V
Οβ,ΐβ : ■». Γ^ίπά
Οαΐΐ (βΜΟ«<.), χολή /. 08,11 αικί νοπη-

νοοά (τηβΙαρΚ.), αγχόνη καΐ λύπη (Αββ-
β/ιίηββ)

0:8,11 (νβτδ), δάκνω, τρίβω, 4πιτρίρ\» Ρ,
θλίβω Ρ
Οβ,Πίΐιιί : ο. Βηινθ
Οβ,11β)τ: ν. 8Ηϊρ
Οαΐΐοπ : ιιββ χοί* «ί, Ρ
Οβ,ΙΙορ, πάλλ» V. Αί 8. ββΐΐορ, δρομαίο»
V, άπο ρυτήροϊ (5θρΛ.)
ΟεΙΙο^β, κΰφων «ι, Ρ. Βθ 1>ΐΌυ£ΐιί ίο
ίΐΐθ £α11θ\νδ, ίν τω κνφωνι διθήναι
(4ΐ•Μ<.)
ΟίΐιιΛΙβ, κυβίύω. Οιιιιιΐιΐβ αλν*^, κατα-

κυβινα Ρ. Οίΐιπ1)1βΓ, κυβηιτηϊ ί«, φιλό-
κνβο« τη, Ρ. Οη,ιιι Ιιΐϊη^-δίΐΐοοη, κυβίϊον
η, Ρ
Ο&ΠΙΟοΙ (νβνύ), παίζω, σκιρτάω V, κονφίζω

ιτηδηματα V
Οαπίθ (οβαβίβ »ηά οΪΓίΙβ), θήρα/, άγρα/, Γ,

θήραμα η, Γ, άγρημα η, V. Κίοΐι ϊη
βίΐηιο, πολνθηροΐ Κ. Οειωθ (ρΐβ.^),
παιδιά /. 0,ίιιιθ3, άγων ϊη, άμιλλα {,
άίθλα (ΐ?ΐίΖ άθλο, η, ρΐ, V, άθλοι ?», ρΐ.
Ββίοη^ϊη^ ίο §απΐ68, άγώνιο$ V. Οοηίβηά
ϊη §8,Ι11Θ«, αγωνίζομαι, άθλ<ν», άμιλλαν
ττοΐί'ομαιΡ. Ι)ΪΓΘθί ίΗθ §&Π1Θ8, άγωνο-
θίΤ*»Ρ
Οβ,η^, ίταιριία /"

,

οτινωμοσία /
, Ρ

Οη,η^λνα,Υ (οί Ηΐιϊρ), αποβάθρα/, Ρ
Οαοί : ν. Ργϊβοπ

Οίΐρ, το Βιάκινον Ρ, το διαλιϊιτον Ρ. Ιίθανβ

Λ §&ρ, διαλιίττω Ρ
,

διίχω Ρ
Οαρβ, χαίνω. Ο.'ΐρβ αΓΟΙίηά, άμφιχάο-κ» V

Οίΐρϊη§ (βΐώβΐ.), χάσμα η, V
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0&ΓΟ : V. ϋΓ688

ΟλγΙιΙθ διαστρίφω Ρ
Οβ,ιιΐβη, κήπο» τη, 6ρχο5 τη, V, βρχατοϊ
τη, V. ΚβΛΓ ίη α ςατάβη ογ ΙιΙιθ α
§&τάβη, κηττίίω. Οβ,Γάβηΐπ^, κηιτίία
/, Ρ. Ο&Γάβη-βίυίΓ, κήΐΓ€υμ.α η, Γ, τά
κη•π•«ν(ί|ΐίνα Ρ. Τΐιβ Ο&Γάβη ο£ ΗβΕνβη,
ΔιΑ» κήποι V. Τΐΐθ Οβχάβη ο£ ίηβ
Ογ8068 (ϊ.β. ΡοβίΓ^), χαρίτων κήιτοι V.

ΤΗβ Ο&Γάβη (ί.β. 8οηοο1 ο£ Ερϊοαπίδ),
οι άπο των κη'ιτων Ρ. ΡΓβΐ*7 ββχάβη
(Ο&γ ρβ,ΓΐβΓΓβ), κηιτίον η (τηίίαρη.), Ρ
ΟίΙπΙβηβΓ, κηπουρό» τη, φιτνποίμην τη, V,

φυτοσκάφο» τη, V
Οατίαηά : ν. ΛντβΛίη

ΟβγΙΪΟ, σκόροδον η, Ρ
Οβ,ΓπίθηΙ : ν. Όγ683
€γ8ΓΤ16Γ (ίΐίδβί.), αποθήκη/ Ρ
ΟαΓηβΓ (νβτο) : ν. ΒίΟΓβ
ΟίίΓηίκΙι : ν. ΑάοΓη
ΟεγγΪΒΟΙΙ (βΐίδβί.), φρούριον η, φρουρά/ Ρ,
φυλακή/ Ρ. Οβ.ΓΠ8θη-8θ1<1ίβΓ8, φρουροί
τη, ρΐ, Ρ, φύλακα τη, ρΐ, Ρ, οί «μφρουροι Ρ
Οβ,ΓΠδΟη (νβτδ), φρουρίω Ρ, {μφρουρεω Ρ,
τήν πάλιν ϊμφρουρον ποιίώ (Όβτη.). ΟεΓΠ-
80Πβά, «μφρονρο» Ρ
Οη,ΓΓίαΙοϋδ : ν. Ταΐΐν&ίϊνβ

Οβ,ΓίβΓ, πίρισκελί»/ Ρ
ΟεβΗ : ν. Οιιί

Οββρ (νβτο), άοτταίρ», ασθμαίνω V
Οίΐ8ρ (βΐίδβί.), άσθμα η, Γ. Α* ίηβ Ιββί
£88ρ, ψνχορραγήϊ V. Ιιίθ 8ί ίηβ 1&8ί
8ΜΡ> ψνχορραγίω Γ
Οβ,ίβ, πύλη/ πύλωμα «, Γ. 8θνβη-§&1βά,
ίπτάπυλο» V, Ιπτάο-τομο» V
Οβ,ίβ-^θβρβΓ, πυλωρά» τη, V
Οβ,ΙΗβΓ : ν. Οοΐΐβοί. Οβ,ίηβΓ (θονθΓβ),
δρέπω (αηά τηβΐαφη.) V. Οβ,ίηβΓ (£πιϊί),
δρίττω V, όπωρίζω Ρ. Ν&νΐ^ §8,ΙηβΓ6<1,
νίόδρίπτο» Γ. 03,ΐΗβΓΪη§ (θ£ ΟΓΟρβ),
συγκομιδή/ Ρ; (οί ρβορίβ) : ν. Αδδβπιοί^
Οβ,Ιΐά^, λαμπρό», μίγαλοτΓρίΤΓη'» Ρ
Οαιι^Β : ν. ΜβΛβυΓθ
Οαιιηί, Ισχνά» Ρ, ξηρά» V
Οβιιηΐΐοΐ: «. Οίονβ

Οαν, φαιδροί, φαιδρωπά: Υ, ίΐφρων V,
Μανικό» Ρ
Οαζθ, άθρίω : ί>. αίβο Ιλο1£

ΟτΛΖβΙΙβ, δορκά»/
Οβαι-, σκ<νη η, ρΐ, Ρ
Οβπι, λίθο» τη,/; (τηβίαρη.) κ«.μήλιον η, V
ΟβηάβΓ, γένο» η, Ρ
Οθηββ1θ§γ, γ«ν€αλογ£α/, Ρ
ΟθηβΓβ.1 (βΐίόβί.), στρατηγοί τη, λοχαγέ τη,

άρχων VI, ήγψών »», ταγοί τη, V, στρατη

λάτη* τη, V, λοχαγίτη* ί», V, άρχόί ηι, V,

άρχηγόδ ΤΗ, V. Ββ §6ηθΓώ, στρατηγίω,

στρατηλατίω V. ΙιϊβΙιΙβηΜίί-^βηθΓΛΐ,

υποστράτηγο» τη, Ρ. ΈεΜον-ξ&α&τβλ,
συστράτηγοϊ τη, Ρ. ϋββΪΓβ ίο Οθ §βηβΓ8,1,
οτρατηγιάω Ρ. Βθ1θΠ§ίη§ ίο α §βΠβΓ£ΐ1,
στρατηγικά» Ρ. ΟβηβΓίΐΓβ ηυίΐΓίβΓβ,
ή στρατηγίϊ, στρατηγιον η. Ο3Ϊ06 θ£

§βηθΓ8,1, ΟβηθΓαΙβΙιίρ, στρατηγία/ ΙΑίβ
α §οοά §βηθΓα1, στρατηγικώϊ Ρ
ΟβηβΓβ.1 (αά).):ν. (1) 178118.1, (2) Οοιηωοη
ίο 8.11. Οθηβι-3.1 ηΐ8&ηίη§ ο£ βρββοΗββ,
ή ξνμιτασα γνώμη τ«1ν λ€χβίντων (ΤΚιΙΟ.).
Ιη §βηβΓ»1, καβάλου Ρ : ν. αίβο ΟβηβΓ-
αΐΐ^. Τηβ ΟβηβΓαΙ (ίηβ οοπιωοη ίβπη),
το καβάλου, αβ ορρ. Ιο το κατά μΐροϊ (ίηβ
Ρ&ΓίίοιιίΕΓ) (ΑτϊβΙ.)
Οβη&ηύϋγ, ίηβ, οί ιτολλοί, το πολύ
ΟβηβΓ8ι1ΐ7, τά πολλά, «Ιϊ τ6 πάν V, ώϊ {πΐ

το πολύ Ρ, ώϊ ίπΐ το πλιΐοτον Ρ
ΟοηβΓαίθ : ν. Ββ§βί
ΟβηβΓΛίϊοη, γίν€ο-ΐ5 / (ορρ. Ιο Όβοαγ,
φθορά) Ρ : θ

/. ΛηβΙοΐΙβ'β 6θθΑ πιρί γενί-
σ«ω$ καΐ φθορά*. Α §οιΐθΓίΐίίοη, γ«ν«ά,/,
γίνοϊη, V

,

γονή/ V. ΤΗΪΓά ^βηβΓΛίϊοη,
τριτάσποροΐ γονή (ΑββΟΛ.)
ΟβηβΠΟ, γινικάί Ρ
ΟβηβΓθ8Ϊί}Γ : ν. Ιιίθ6ΐ•&1ίί7
ΟβηβΓουβ : ν. ΙλοθγλΙ
ββηβδίβ : ν. Ββ§^ηηϊη§
Οβηϊαΐ : ν. ΟηβθΓ£α1, Κϊηά
Οβηίακ (οοηβυηιπιαίβ αΗΙϋν), σοφία/ το
προ» δπαν ξυνίτάν (Τη,ΌΟ.). ΡθΚίίθ&1
£βηίΐ18, πολιτική σύνισι» Ρ. ΤΗβ,ί §6111118
ΡβΓίθ1β3, 4 πάνυ Περικλή» (Χβη.)
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Οβηίιΐδ (άϊβροβϊίΐοη), ήθο» η. Ν&ϋοηβ,Ι

£6111118, τα τή» χώραϊ επιτηδεύματα ( ΤΗηο. ).
Οβηϊιαβ (β,ΐίβηάαηί κρΐπΐ), δαίμων τη, /
δαιμόνιον η. Ένΐΐ £βηϊι18, κακοί δαίμων.
Ββ υηάβΓ ΐΗβ ρο\νβΓ οί α £βηίυβ (ηβιι.
βνίΐ), δαιμονάω V
ββηΐΐΐϊ^, ευγένεια / γενναιοτηϊ / το γεν-
ναΐον

Οβηίΐβ, ήπιοι, ήσυχοι, ήμερο», ιτρανϊ αηά,

πράο», μαλακοί, μαλθακό-!, επιεική», εύμενη'»,

ήο-υχαϊο» V, πρευμενη'ϊ V, εΰκηλο! V,
ίΰκολοϊ Ρ. Μβ,ΐίβ §6Πί1β, πραννω. Βπη§
ΪΟ Β, βθηΙΙβΓ ΜΟοά, πρό» τί> ήιτιώτίρον
καταστήσαι (ΤΆίίΟ.). Οβηίΐβ 8ίβ»(ΐ7
1)ΓββΖβ, ιτνίΐμα λιΐον καΐ καθίστηκ(ί5 (Λτ.).
Οβηΐΐβ (-νΓθΙΙ βοπΐ), ευγενή», γενναίο»
Οβηί1βπι»η, κάλο» κάγαβόϊ τη. Οβηΐΐβ-
Ηΐ&ηΐ&θ οΙιβτβ,οίβΓ η,ηά ΟΟΠίΙιιοί, καλο
καγαθία/, Ρ
Οβηί1βηβ88, εΐμίνεια / πρευμενεια / V,
Ύολη^ΐ/) V, τούπιεικε» V, το ίΐμίνί'ϊ Ρ,
επιείκεια/ Ρ, πραότη»/ Ρ
Οβηί,Ι^, ήσύχω», πράω» Ρ, ήρεμα Ρ, πρευ-
μενώ; 7, 4ν γαλήνβ Γ'
Οβηπϊηβ, γνήσιο», γενναίο», αληθή», αλη
θινό» Ρ
Οβηαβ, γίνοϊ η (ορρ. Ιο 8ρθθϊθ8, εΙ8ο»), Ρ
ΟβΟ%ΤΆρ\ιγ, γεωγραφία/ Ρ
ΟβΟΙΏβίτγ, ή γεωμετρική Ρ. Ι§η0ΓΕη4 οί
£βΟΒ1βίτγ, άγιωμίτρητοϊ Ρ
ΟβΓΠ], σπέρμα η. όθΠΙΙ θ£ θνϊΐ, σττίρμα
κακών (ϋετη.)
ΟοππίπαΙβ, βλαστάνω
Οβδίϊουΐ&ί,β, σχηματίζω αηά σχηματίζομαι
Ρ. Οβ&ϋονΙβ,ϊβ ντίϊϊι ίΐΐθ Ιιαπόΐδ, χειρο-
νομίω Ρ
ΟβδΙϋΓΘ, σχήμα η
ΟβΙ, λαμβάνω, δέχομαι, κτάομαι : V. Ο,ΙβΟ
Οβ,ίπ. (ϊβί ηοίΗΐπ^ 1>3γ ί

ί, ονδίν πλεΌν
λαμβάνω, ονδεν προκόιττω, οΐδεν μοι περί-
«Γη Ρ. ΟθΜ;ϊη§, λήψι»/ «πίκτησι»/
Τΐιβ λγϊ ο£ §β*ίϊη£, ή κτητική Ρ. ΊΫΙι&ϊ
Π18,)' ββ οτ πιιΐδί βο £0ί, κτητό»
Οβί ο£Γ, οιιί, βίο. : ». Οο
ΟΗαβΙ;!^ : ν. Ρ&ΐβ

ΟΗοδί, φάσμα Π, V
,

φάντασμα η, V
,

σκιά/ V, «υδωλον η, V. Οϊνβ ιιρ ί,Ιιβ §Ηο8ί,
πνεθμα άφίημι ΟΤ μ€θίημι V

(ϋ&ηϊ, γίγα» τη, Τιτάν τη, V. ΒαΙΙΙθ οί
^ίίΐηΐκ, γιγαντομαχία/ Ρ
Οίϋβ : ν. ^6βΓ
0τίά<ϋηβ88, Ελιγγο» τη, Ρ
Ο'ιάάγ, 1)6, Ιλιγγιάω Ρ, σκοτίζομαι Ρ
ΟϊίΙ, δώρον η, δοσίϊ / δωρεά / δώρημα η.
Οϊίί θ£ ΙίΟΙΙΟϋΓ, γ«'ρα5 71. Ηθ8ρίίβ,1)1β
§ϊί(.8, ξ^νια η, ρΐ Κβοβϊνβ (ξίίίβ (ββ
1)ΓΪΟΘ3), δωροδοκίω Ρ
Οί^Εηίϊο, γιγαντιαίοι V

,

ιτίλώριο; V

βί§8ΐβ, καχάίω
βϊΐά, χρνσοω Ρ. Οϋάθά, άμφίχρνσο« V ;

(ηιβίαρΗ.) λαμπρό»
Οίιιιΐβί, τρνιτανον η
ΟΊρΒγ, νομάβ τη, /

Οϊτά, συστέλλομαι, στίλλω 8.11(3 στέλλομαι V
,

ζώννυμι V
,

διαζωννυμι Ρ. Οίτύβά (ί.β.
Γβ»ά^ ίοΓ ίΐοίϊοη), ο-υσταλ«ί$ Ρ
βΪΓάΙβ, ζώνη/ ζβστήρ τη, V

,

ζώμα η, V
,

στρόψοϊ τη, V
.

ΑνβΙΙ-ρΓάΙβά (τηβίαρη.
Αοίϊνθ), «ϋσταλη'ϊ, ί<ίζωνθ5 (οί «Ιίζωνοι Ρ.
]ϊφΙ ίΓΟΟρβ). ϋββρ-^ΪΓίΙΙβά, βαθύ-
ζωνοϊ V

ΟϊΗ, κόρη/ τταρθίνο»/ τταϊϊ/ νίάνιϊ/ V
,

ννμφη/ V
. Ή,βταίΛη α §Ϊγ1, ιταρθ(ν<νομαι

V. ΟϊγΓβ οΗίΐιηοβΓ, -π-αρθίνών τη, V
ΟΪΓΐΗοοά, ιταρθ(ν<ία/ V

ΟΐΓ-ΗδΗ, ιταρθίνίΐοί V
,

ιταρθίνιοϊ V. ΟΪγΙΪβΗ
ρΐΙΓΒϋϊΙ;, τταρθί'νίυμα η, V
. Οί £ΪΐΊΪ8ΐΐ
β,δρβοί, Ίταρθενωιτό» V

ΟΪΓίϋ, λίπαδνον η, V

Οϊνβ, δίδωμι, τταρίχω, χαρίζομαι, νίμω, ττορίζω,
•προσάπτω, περιάπτω Ρ, παρίστημι Ρ,
δωρέομαι V

,

οπάζω V
,

ίπορον V
,

πορσννω

V
,

τίθημι V
,

προστίθημι V
,

■προξινίω V.
Οϊνβ Ιΐρ, άποδίδωμι, παραδίδωμι, άφίημι,
μεθίημι ; (α8 ^ΟΓίΙιΙβββ) ττροΐίμαι, προπίνω ;

(ΐη ΪΓ118*) €ΐσχ«ιρ£ζω V
,

ίγχειρίζω Ρ.
Οϊνβ ιιρ (αιι ο&οβ), «ξίσταμαι Ρ. "ννίβΗ
ίΟ §ίνβ υρ, παραδωσ<ίω Ρ. Οηβ ιηιικί.
§ίνβ Ιΐρ, παραδοτίον Ρ. Οϊνβ 1)αο^,
άποδίδωμι. Οχνβ 1)681068, προσδίδωμι.

13
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Οίνε £Γεβΐ7, έπιδίδωμι. Οϊνβ ϊη : ν.ΎϊβΙά.
Οίνε ρΐβ,οβ ίο, παραχωρέ» Ρ. Οϊνβ ϊη
ΓθΙυΐ'Π, άντιδίδωμι. Οϊνβ Λ βΙΐΛΓΘ ΪΠ,

μ€ταδίδωμι. Οΐνεη (αά).), δωρητόϊ V
Οϊν8Γ, δοτηρ τη, V, δωτηρ ΊΠ, V
Οϊνίηο; (βηδβΐ.), 8Λη»/. Οϊνίηο; ηρ, παρά-
δοσι*/ Ρ. Εοηά οί ^ϊνίηβ, φιλόδαρο» Ρ

01α<], άσμ«νο» (αΙιοαι/8 νηΐΗ νβτύ), ίίίφρων,

φαιδρά. Ι ν/8.8 ε,ΊίΐιΙ Ιΐκιί ηβ ο;ιιιιβ,
άσμίνω ίμοί ήλθ€. ΫεΓν {ζΐβέΐ, πίριχαρή».
Βε %\βΑ : ν. Β,ε,ϊοίοθ. 01«1 (ο£ Ιΐιίη^β),
τ«ρπνά», ήδύ»

Οίαάάεη, τέρπω, ίύφραίνω
01&<1β, βήσσα/, Γ
Οΐ&άΐν, άσμένω», ήδί'ω5, φίλωίΡ, ΟΓ Μββχαίρ»
(31α<1ηβ88 : ν. «Ιον^

ΟΙ&πιουΓ, μ<(λιγμα η, Γ, θέλκτήριον η, V.
01&ΠΚΗ1Γ θ£ Μβ ν/οκίβ, γλάσση» θέλκτή-

ριον (./Ιβίίλ.). 0»8ί β. φαναοχίΓ ονβΓ,
καλλΰνω

ΟΙ&ηεβ (βΐώβΐ.), βλέμμα η, V, ομμάτων βολή
/, V. £ιθνϊη£ £ΐαηεθ, ιμέρου βέλο» V.
Μα§10 §1αη08, ομμάτων θίλκτήριον τάξινμα

(Αβββίι.). Ρϋβοιίδ ^Ιαηοε, βέλο» φίλοικ-
τον V. Το Ιχ: ίκίνεη ϊη 8ΐ 8. ςίαηεβ,
•ύσΰνοπτο» Ρ
Οίαηοε {νβτΐ), άίο-σ-ω αηά £σσ« V : ν. αίβο
ΙλοΙς

(518X8 (βΐίδβί.), αυγή / σέλα! η, V, λαμπά»/,ν
Οίατβ (ν€τδ), παπταίν» V
01&88, «αλο5 /, Ρ. Βιιι•ηϊηο;-§ΐ888, λίθο»
διάφανη* Ρ
ΟΙαββν, νάλινοϊ Ρ
Οΐΰίΐιπ (ίϋΐΰαΐ.), άκτί»/ Γ: ». αίβο Ινί^ΙιΙ
Οίεαηι (υ«τ•&) : ν. 8Ηίηβ
Οΐββ : «. .Τον
Οίεη, νάπη/ βήσσα/ Γ, άγκο» η, V. 0£
8, §1εη, ναπαίο» V
ΟΗάθ: ν. ΪΊον/
ΟΗΙ> : ν. ΤβΙΙι&Ιΐνθ
ΟΙΪπιΐηθΓ, φέγγο» άφεγγέί V

01ίΐηρ8θ θ£, £Ϊνε, -π-αραφαίν» Ρ
ΟΙϊβΙεη, μαρμαίρ» V : ν. αίβο 81ιϊηβ
ΟΙϊΙΙβΓ (βιώβί.), σέλα» η, V

(31ϋίθΓ (νβτΐή, στίλβω Γ, άστράπτ» Γ:
ν. η/ϊο 81ιίηΘ
01θ8.πιϊη£, ϊη 11)6, ίν μ*ταιχμί« σκοτου V

01οίΐίίη§ ονεΓ πιίβίοι-ΐιιηβ (αίί;.), έιτιχαι-
ρέκακο* {ΑτχβΙ. )
ΟΙοϋε, σφαίρα/, Ρ
Οίοοπι : ν. 1)Λΐ•1ιηβ98

Οίοοηι^ : ». Β.τ,γΙι. βίοο^-ΐοοίιίη^,
σκυβρωττίϊ, στυγνάϊ, δΰσφρων V, άτ£ριπ]ϊ
V, σ-υνν«φη5 V : ν. αίβο ΕΐΌνη
61οπ£7 : ν. ΡΓΒ,ίβε
ΟΙοΓΙΟΙίΗ, «νκλίή5, «ΰδοξο5, (νδοκιμο*, λαμιτρ05,
κλιινόϊ, έττιφανήϊ Ρ, ϊνδοξο! Ρ, φαίδιμοϊ V.
Βθ §1θΠ0118, €νδοκιμέα, «ύδοξέω
01θΠ0118ΐ^, ιύκλ(»«, ίιτιφανώ5 Ρ, Ινδόξω! Ρ
ΟΙογ^ (ριώβΐ.), κλέοϊ η, <βκλ<ια /, δάξα /,
ϊτταινοϊ 7)1, €ΐίιδοξία /, λαμπροτιρ /, Ρ,
κνδοί η, V, κληδών /, V. ΟτΙοΤγ (ϊ.β. ϊη
■«ΊιϊοΗ οηε §1οπεδ), αΰχημα η, V, άνβοϊ
η, V, χλ^ή/
01θΓ7 (νβτδ), «ΐχομαι. 01θΓγ ϊη, άγάλλομαι,

άγλαίξομαι V, χλιδάβ V, ίν€υδοκιμέ» Ρ
01θ88 ονβΓ, ύ-ττοκορίζομαι. Ρ, καλλωπίζω Ρ,
καλλΰνω V

0τ1θ88, αυγή/ V
010887 : ν. Βγϊ§1ι*
αίονβ, χίιρίϊ/
Οίον (βιώβΐ.), αΐβοί τη, V : ν. οίκο Ηεαί
01ο\ν (νι.7•Ι>), θίρμαίνομαι, θάλπω αηά

θάλπομαι V, φλέγω V

ΟΙονίΠ^ (θά).), θίρμίϊ, μαλίρόϊ V
ΟΙο^-νΟΓΓΠ, λαμπουρί!,/", Ρ
ΟΙοζθ : ν. ΟΙοββ ονβΓ
Οΐιιβ (βηδβΐ.), κάλλα/, Ρ
Οΐυθ (νβ?•]ή, κολλά», συγκολλά» (αηά
ιηβΙαρΗ.). 01υθ<1(<κί;.), κολλητά». ΟΙαβά

ίοξβΐΗβΓ (αάν.), συγκάλλωϊ (τηβίαρ/ι.) V
ΟΙυπι, κατηφηι V : ν. αίβο Οίοοπιν
Οΐιι υ (βτώβΐ.) : ν. 88υίβίν
ΟΙϋΙ (ββΓδ) : ν. Ρϋΐ, δβ,ϋαίθ
ΟΙυΙΙοηοιιβ, γαστρίμαργο», μάργο» V, λίχνοο
Ρ, αδηφάγο», αίβο τηβίαρ/ι. οί άίβεαδθ,
αδηφάγο» νάσο» (8ορ/ι.), αηά ο£ 811 βχ-

ρβηβίνβ Πΐαη-θ£-ν8.Γ, αδηφάγο» τριήρη»
(Σ,ι/ίχαβ). Ββ §1ιιί,ίοιιοιΐ5, άδηφαγέ» Ρ
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Οίηίίοη^, το μαργον V, γαστριμαργία /, Ρ,
λιχν,ία/, Ρ
ΟηαβΚ (11)6 ίβθίΗ), πρίω
Οηαί, κώνωψ «η
ΟηηΛν, δάκνω, τρώγω
Οο, «Ιμι, έρχομαι, βαίνω, πορίύομαι, χωρέω,
βαδίζω, κομίζομαι, φοιτάω, ϊμολον V, ?ρπω
V, στίίχω V, στίίβω V, οίχνέω Γ, νέομαι Ρ

",

νίσσομαι V
,

στέλλομαι 7. Βθ §ΟΙ1θ,
οϊχομαι. Οηβ ΠΗ18ί ζΟ, ΙτΙον, πορίυτέον.
Οο Λ«;ιγ ΟΓ οιιί, απέρχομαι, εξέρχομαι,
απ«μι, ΐξ<ιμι, «βαίνω, απαλλάσσομαι, ίκ-

φοιτάω, έξοδοιπορέω V
. Βθ §υηο ίΐ\ν.αγ

ΟΓ ΟΙΐί, άποίχομαι, έξοίχομαι. Οο αίίθΓ,
μέταμι, μετέρχομαι. Οο α^ίΐϊηκί, επέρχο
μαι, ίττίξί'ρχομαι Ρ, ίπέξειμι Ρ, άντίπέξειμι
Ρ, άντίττίξάγα» Ρ. Οο άον/η, κάτειμι,
κατέρχομαι, καταβαίνω. Οο ίοηναιτί :

ν. Αάναηοθ. Οο οιιί : ν. (^αβηοη. Οο
φΐίο1ί1)', ορμάω αηά όρμάομαι, φέρομαι,

ερίμω υήί/ι χωρέω αηά οίΚβτ νβτΐβ,

σκιρτάω V. Οο Γουηά : υ. διίΓΓοαηά.
Οο ίο οτ ΐηίο : ν. ΕηίθΓ. Οο ίΗι•ου§Η
ΟΊ• Ο νβΓ, δίίίμι, διέρχομαι, έπέξαμι, επέρ
χομαι, δΐ(κπ<ρα(νω V Οο 11ΐΓΟ«§η :

V. 8υίίβ1•. Οο Ιΐΐκΐιτ, ίιποδνομαι. Οο
\νίΐη, συνέρχομαι, συμπορεύομαι, συμφοι-
τάω. Οο οιιί \νϊϋι, συνεξε'ρχομαι, συνε'ξειμι,
Οο (ο οηβ'δ 1ιαι•υι, ϊρρω. Ββί §ο :

ν. Βοΐβαββ. Μεώθ ίο §ο, βιβάζω (τηοβίΐι/
ΐη οοτηροηηάβ)
Οοαά (βΐώαί.), κέντρον η. ΗΙκίΓρ αβ β,

%οα.Α, άντ£κ€ντρο5 (ΑββοΗ.)
Οοαά (νβτύ), κ<ντέ» V

Οο&Ι : τέλοϊ η, σκοποί τη, τέρμα η, Ρ
,

τέκμαρ η, Κ
,

στάθμη^ Ρ
"

Οο&Ι, αίξ ΐη, /, V. Ηθ-βΟ&ί, τράγοί τη.
8ηβ-§08,ί, χίμαιρα /. Ββίοησϊησ ίο
§08.48, αϊγειοϊ V

Οθ8.1-ηβΓθ!, αϊπολοϊ τη, V
.

Οο-Οθίν/ββη, μεσίδιοί (ΑΗβΙ.), μέσο* δικαστή:
(ΓΑΜβ.)
ΟοΜβί : ν. Οαρ
Οοθ. θεοί τη, δαίμων τη, το θιΐον, οτ Μββ
Ζ«ύβ. Οοάβ, βιοί τη, ρΐ, δαίμον<$ τη, ρΐ, οΐ

μακαρη V. Ββίοη^ίησ ίο §0(38, θείο*.

Βχ ίΐιβ ωά οί §οά3 (αάυ.), β«ίβ«ν V.
Έγ ίΗθ £θάβ (*»* βηΐνβαΐι/), προ* θ«ων.
Οβ,Π ΙΐρΟΠ £;θά8, ίπιβ«ιάζω Ρ, θεοκλντέω

V
. Βθίονβά ογ §οά8, θηφιλήΐ V.

ΒθΓΠ οί & §Οθ1, θί(ίγονο5 Γ
,

θ«6σπορο9 Γ.
Οοά-οαΐΐί, θίόδμητοί V. Οοά-§ΐνβη,
θίόσδοτοϊ, διοσδοτοβ V

.

Οθά-&00ΟΠΐρ-
1Ϊ8ΐ»•(1, 0«$κραντο$ V. Οθά-8θηί, θ€<5σσ-υ-

το« V
.

Οοά-ίη8ρΪΓβ(3, θϊ<ίφορο5 V. Οοά-
ϊηνοΐίίη^, θίόκλντο5 V. Ρϊ^ΐιί α^αϊηβί
§οά8, θημαχέω V

. Η»ίβά ογ β,οαηάοηβά

Ο^ ^Οίΐδ, άθίοβ. δϋσβ«ο$ V
,

β€οπτυστοϊ V
,

β£οστνγητθϊ V
,

έχβροδαίμων V
,

βίοϊϊ

Ιχβρ(ί9 Ρ
Οοβάβ88, 9ιά./, β(6ί/
Οοάΐβββ : ν. ιώυνβ

Οοϊη§ («ίίδίί.), κομιδη /, Ρ. Οοίη§ οαί,
ίξοδοϊ/
Οθΐη§ ίο, 1)6, μέλλω
Οο1(1, χρνσίϊ ΐη. ΤΜη§ ηκιάθ οί %ο\ά,
χρνσίον η (ίηοίηάίης οοίη) Ρ, χρύσωμα η.
Οοΐάθη, χρνσιοϊ αηά χρυσοβϊ. Οοΐάβη-
ΗαΪΓβα!, ξανθός V

,
χρυσοχαίτηϊ V. ΙΑίβ

ί?θ1(1, χρ\ιο-όμορφο5 V
,

χρνσοιιδηϊ Ρ.
Μαάβ οί §θ1ά, πάγχρυσο$ V

,

χρυσηλατοϊ

V
,

χρυσοτ«υκτοί V
,

χρυσηρηϊ V
.

ΪΊοννϊη^
•«τΐίίΐ §θ1ά, χρνσιίρρντοΐ V. ΚίοΗ ίη
§θ1ά, πολνχρυσοϊ V

.

ΚϊοΗΙ^ (Ιοιίΐίοιΐ
νϊίΐι §ο1(1, χρνσοδαίδαλτος V
.

δΗϊηίη^
νΐίΐι §θ1ά, ΟΓΪ^Ηί Η8 §θ1ά, χρνσοφεγγη'ί

V
,

χρυσαυγή* V
.

8ρηηΜβά νίίΐΐ
§θ1ά, Οϊΐάεά, χρνσόπαστοϊ. \ν'ϊί1ι

^οΐάβη απηονίΓ, χρνσοτοιχήί V. "^ϊίΗ

§θ1άβη ί»ΟΘ, χρυσωπόϊ V. "^Γϊΐΐΐ

βοΐοΐβη βββΟΘ, χρυσόμαλλοι V. \νΐί1ι

§θ1άθη «ΙιίβΙίΙ, χρυσασπίϊ V. ^ΐΐΚ
ςοΐάβη ^β,ηίΐ, χρυσ<5ρραπυ V

. Μ;ι1«!

βοΐάβη, Οίΐο!, χρυσόω Ρ, καταχρυσοω
Ρ
Οθ1ά-άϋ8ί, ψήγμα χρυσού (ΗβΤ.)
Οοΐάβπιΐίΐι, χρυσοχόο* τη. ΟοΙάβπαϊίΗ'β
δΗορ, χρυσοχοίΐον «, ^
Οοηβ Ά-κ&γ (αά).), φροίδοί. Βθ §οηβ
»>νί*7> οίχομαι

13—2
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Οοοό!, άγαθόΐ, καλός, χρηστό;, <πτου8αΐοϊ,

ίΐτΐίΐ,κήϊ, χρήο-ιμοϊ, ίο-θλο9 V. Τηβ §0<ΜΪ,
Τπθ βητητηητη ύσηιιιη, τί> αγαθόν Ρ. Τηβ
Ιάβα ο£ Οοοά (ίη ΡίαΙο), το αγαθόν, αύτο
αγαθόν, ή τοΟ αγαθού ιδία Ρ. Όο §Οθά
ίο, €ύ€ργ€τώ
βοοά-ονβ : υ. Ε&ΓβνβΠ !
ΟοοίΠ}-, καλο5 : ν. αίβο Βοίΐιιι ϊίιιΐ
Οοοά-ηβ,ί,ιΐΓβ, (ΰήθίΐα /. Οοοά-ηβ,ίαΓβά,
€ύήθη5. Οοοά-ηίΐίΐΙΓβάΙν, ίύήθω5
Οθ<χίηβ88, άρίτή_/, χρηο-τοτηϊ^/] Κ
Οοοά 8, τα όντα Ρ, τα ίπτάρχοντα Ρ, ουσία _/|

κτήματα η, ρ
ΐ

Οθθβ-*βΠΐρβΓ, ίύκολία/, Ρ, ιυοργηο-ία,/) Ρ".
Οοοά-ίβηιρβΓβά, (ΐκολο5 Ρ, €*όργητο9 Ρ.
ΟθΟ(1-ίβΠΐρβΓβ(3ΐ7, ίΐκόλωϊΡ, €νοργητ«ϊ Ρ
Οοοά-ννίΐΐ, ίίίνοια /, προθυμία /. ΑΛ^ίυΙΐ
£Οθά-\νί11, κατ «ίίνοιαν ψρινών V

Οθ08β, χήν τη, /

ΟθΓΘ (βίίόίί.), αίμα πηκτόν, πίλανοϊ αίμα-
τοσταγήϊ ΟΤ αιματηροί (ΑββΰΙΐ.)
ΟοΓβ (νβι•&), διαρρηγνυμι V

Οογ§θ (ϊΐιδβΐ.) : ι\ ϋβίϊΐβ
Οογ^θ (υβτό) : ι>. ΓίΠ
ΟθΓ§β0118, λαμπρός, άγλαόϊ V

,

μ(γαλοπρ(πη9
Ρ, πολντΛής Ρ
ΟθΓ£β0118ΐν, λαμπρώς, μίγαλοιτρίττώ; Ρ
ΟθΓ£60113η6δ8, το μ€γαλοπρ«π& Ρ

ΟοΓ^οη-ΙΐΙίΘ, γοργωπόβ V

Οθ88Ϊρ (ρβΓβοη), ο-π<ρμολόγος τη, Ρ ;

(ίηίη^), λΛτχη /, «θλος τη, Ρ. Οΐά
νΐνβδ' §088Ϊρ, γραών <ίθλος (ΡΙαΙο)
Οθ88Ϊρ (νβτδ), άδολ«ο-χ<ω Ρ, βθλονς λίγω Ρ
ΟίΟντά, σίκυος τη, Ρ
Οοοί, ποδάγρα /, Ρ. Η&νβ 8ου1» ιτοδα-
γράω Ρ
ΟονβΓΠ, άρχω, ήγίομαι, κρατίω, οΐκί'ω,
«νθννω, κυβερνάω, τυραννί'ω αηά τυραννίνω,

νίμω Γ'
,

κοιρανί'ω V
,

αρμόζω V
,

οίακοστρο-

φί'ω V
,

Ιν άρχαΐς ίΐμί V
,

ήγίμονίΰω Ρ,
ίξηγί'ομαι Ρ

,

διοικίω Ρ, προΐο-ταμαι Ρ.
Βθ ντβΐΐ §ονβπιβά (ο£ α 8ΐ&ίθ), οίκίω
καλώς, ίύνομί'ομαι Ρ. Ββ §ονθΠ16<1 άβ-
ΠΙΟΟΓ&υίοαΙΙγ, <
$

πλ€ίθυς οίκίω (ΤΗν&.).
Οηβ ηιυβί §ονβΓη, άρκτων. Οονβτηίη§;

(αφ'.), κύριοι, «ύθυντήριος V
,

τβλίο-φόρος V
,

ο-κήτττρα καΐ θρόνους ϊχων (Εην.)
ΟονβΓΠ ιηβηΐ, αρχή,/Ι δυναοτ«ία_/', κράτος π,

ο-κήπτρα η, ρί, V
,

θρόνοι τη, ρΐ, V

Οονβπιηιβηί, £ογπι οί, κάσ-μος τη, Ρ, πολί-
τινμα η, Ρ
Ο-ονβΓππιβηΙ; (Λοδβ ϊη ρονβΓ), οί 4ν τίλιι,
οί 4ν τίλίΐ βιβωτΗ V

, τα τΛη Ρ
,

οι ίν τφ
ττολιτιΰίσθαι Ρ, οί ονναοτινοντις (ν πόλιι
Ρ. Ββ1οη§ίη§ ίο §ονβΓηηΐθΐΐυ, 8ϋΙ1βά
ίη ^ονβπιπίθηΐ, πολιτικό» Ρ. δοϊβηοβ
ο£ ^ονβπιπίθηί, ή πολιτική Ρ. Τίΐΐεθ

ρβΓ* ίη ^ονβΓηωβηί, τα πολιτικά

πράσ-σ-ω Ρ
ΟονβΓΤΙΟΓ, ίρχων τη, άρχηγόΐ τη, V

,

αρχη-

γίτηϊ τη, V
,

οίακοσ-τρόψο! τη, V
,

6θθυντήρ

τη, V
,

άρμοο-τή$ τη, Ρ
Οοχνη, πίπλοϊ τη, στολή_/ϊ V

ΟγΕΟΘ, χάρΐ5_/] ίύκοο-μία /'
, V
,

€ϋο-χημοο•«νη/,ρ
Οΐ'Η,οβίυΙ, χαρίίΐϊ, <νο-χήμων, «ύψνήϊ
0Γ&0β£ϋ1ΐ3Γ, χαρΐ€ντ«»5 Ρ, <νο-χημόν»$ Ρ,
«νρΰθμωϊ V

Οπιοίοα», ϊλ€ωί, ίΰχαριβ, ίύμ€νή5, πρ£νμινή$

V
,

ιτρόφρων V
ΟΓαοίοΐΙβΙν, χαριίντβϊ Ρ, πρίυμίνώϊ V

θΓ&θίθ115Πβ55, «ΐμίνίια /, Ρ, το ίΰμ€ν^5 Ρ,
ττρίυμί'νίΐα/ί V

Οταάβ : ι>. ΟΙαββ
ΟΓΛάαβ,ΙΙν, κατ" ολίγον Ρ, κατά μικρόν Ρ
Οτβίί;, ίμφυτίϋω Ρ
Ογ&ϊιι : «. Οογιι
Ογ.ίππιιλι', ή γραμματική Ρ. ΒΙίϊΙΙι'ά ία
^ΓΒ,ιηπιαΓ, γραμματικός Ρ
Οπιηβιτ', αποθήκη/-, Ρ
(τΓ&ηά, ο*€μν09, μ^γας, μίγαλοττρίΐΓήϊ Ρ

Ο-ΓΛΙκΙβΙΙΓ, σ-ίμνότηϊ/ τί> μ€γαλοπρ<πίϊ Ρ
ΟΓΟ,ηοΙίΙοηϋβηΙ, ο-ιμνολόγοι Ρ
Οτ&η(1θΓΐίΙ(ΐΓθη, πα(8ον παΐδΐϊ V. (ϊγ&γκΙ-

(ΙίΐΙΙβηίβΓ, θυγατριδή/, Ρ. (ΪΓΛηίΙ&υΙΐθΓ,
πάππος τη, Ρ. ΟΓ&ηάηιοϋιβΓ, τήθη /, Ρ.
Οπίίκΐβοη, υίδοϋϊ τη, Ρ

0τΓ£ΐη<11ν, «-«μνώί Ρ
ΟγαΠΪ, δίδωμι, παραδίδωμι, ιταρίχω, Ιπορον

V
,

όπάζω V
,

νίμω Γ
,

κραίνω Γ
. ΟΓαπύ
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08 α ί.ανοιίΓ, χαρίζομαι. Οταηί ίη αι-
^ΙΙΠίβηί, ομολογώ), συγχωρώ». ΤεΛθ ίοΐ'
ξΓΒ,Ώίβά, τίθημι αηά τίθίμαι Ρ. Τυαί
ΪΙ 1)8 £Γαηίβά, ώμολογήσθω Ρ, Κίίσθω Ρ.
Οηβ Πΐυβί §Γ»ηΙ, όμολογητίον Ρ. ΤΗΪΠ§8
§Γ&Πί.β{1, τά ώμολογημίνα Ρ
0Γ8,ρ€8, Βυποΐΐ θ£ §Γ£φ68, βότρυϊ 1Ϊ\,

σταφυλή/ Κϊοΐΐ ίη §Γ&ρβ8, ιτολίβοτρνϊ
Γ, «ΰβοτρυ» V
ΟΓβρηϊο άβδΟΓΪρϋοη, σαφήνίΐα / ίνάργίΐα/ Ρ. ϋβδΟΓΙΟβ §Γ8.ρηΐθβ1ΐ7, ο-αφηνίζω,
προ ομμάτων τίθίμαι (ΑτίβΙ.)
Οτβρηβΐ, χ«1ρ σιδηρά/ (ΤΗΐΚ.)
ΟΓβρρΙθ ινϊί-Η, λαμβάνω αηά λαμβάνομαι,
?χω αηά Ιχομαι, άντίχομαι, όμο'σ-ί €Ϊμί τινι,
μάρτττω V. ΟτΓβ,ρρΙθ λνϋη ίηθ ΛΓ§11-
Πίβηί, όμόσ-€ χωρίϊν τφ λόγω (ΡΙαΙο, Ευ/Τ.)
ΟΓ&βρ: ν. Οταρρΐβ νάίη. Ββ ^ΓΕίβρβά 1>7
ίΐΐβ ^Μβί, Ιχομαι μίσ05 (Λτ.). ΟτΤ&ΒρίΏξ
(οφ'.), πλίονί'κτηϊ Ρ. Ββ §Γ»8ρϊη§, πλ«ο-
νίκτίω Ρ
6γ&38, πόα αηάνοΐα/, χλόη/; (ίοΓ ίοάάβΓ),
χόρτοϊ πι, βοτάνη/ V
(ΪΓΕ188ΐΐθρρβΓ, τίττιξ ΊΛ

&Γ&887, ποιήίΐϊ V, ποιηρόϊ V
Οτίΐίβίυΐ, 1)6, χάριν οί8α, φίρω, {χω, ΟΤ

δίδωμι, χάριν ν£μω V, χάριν άμίίβομαι V,

άμοιβάϊ άττοδίδωμι V
ΰτ&ϋίγ, χαρίζομαι, χάριν δράα Ρ, χάριν
κατατίθιμαι Ρ, χάριν τίθίμαι V, χάριν
παρέχω V. Οηθ Πΐϋβί §Γβ.ϋίγ, χαρι
στών Ρ
ΟΓίΐΙϊβ, προίκα, άμισθί, δωρ<άν Ρ
ΟΓβίϋυάβ, χάρΐί/. Μββΐ νήίη §Γ&ίϋιΐ(1θ,
χάριν λαμβάνω οτ κομίζομαι, χάριτος

τυγχάνω
Οτ&ίΐΙϊίΟΙΙΒ, αμισ-θοϊ

0Γ»4αί*7ι *»*φορά/, Ρ
Οτ&νβ (αιώ,ιί.), τάφο; τη, τύμβοϊ ίη, V,

τΰμβιυμα η, V, κάπβτοϊ/ V, κατασκαφή/ V, €ννή / V, ττιριβολαί χθονόϊ V, σήμα
η, V. Ββ1οη§ϊη§ ίο & £Γ&νθ, ίπιτΰμβκ>$
V. ΙΛίβ α §Γ&νβ, Ιη α §Γ»νβ, τυμβήρη*
V. (3Γ»νθ-8ί»ηβ, στήλη / ΥΪΒΛβΓγ
£Γίΐν6, πόντιο$ $δη« (Αβ8θΗ.)

Οτ&νθ (αά\}.), σπουδαίοι, σ(μν09, σκυθρωπός.
ΙιΟοΙί §Γ&νβ, σκυθρωπά);» Ρ
Οιονεί, χάλιξ τη, / Ρ
0τ8.νβΐ7, ο-ίμνώ;, σπουδαίου Ρ
βΓ&νβΓ (<Κ)θ1), γλΰφανοϊ τη, V
Οτ&νίίειίθ ίο\νεΐΓά8, ^έιτω &τ£ τι : ο

/,

ιτρο»

την άνδρίίαν ρί'ττειν (Ρίαίο)
<3τΓ3,νϋ7 (ξΓΒ,νβ άβηιεβ,ηουΓ), σ«μνοτη{ /,

το σίμνον; (νρβί^ηί, ΐτηροΓίίΐηοθ), βάροβ
η, δγκοϊ τη

Οιτ&νγ : ν. 8οαρ
ΟτΆγ, γλαυκό; V

,

φαιάϊ Ρ ; (οί η&ΪΓ ογ οΐά
&ξθ), Ίτολιάϊ, λ<νκά$ V

,

λ«κόΌτικτοί V
,

4ΐΓ11ΓΟλΐ05 Ρ
Οτβ,Ζβ

(θ£ οαίίΐβ), π-οιμαίνομαι V
,

αίπολίο-

μαι V
,

νέμομαι V. Ριιί ΪΟ £ΤΟΖ6, νίμω,
νομίύω, βόσκω. Οτβ,ζβ (ίοιιοη ΙψΗίΙ^),
φαν» V

,
χρίμιττω αηά χρίμιττομαι V

,

4γχρίμιττω αηά ίγχρίμιττομαι V
.

6γ&ΖΘ

(οί α δΐιίρ), {ν χρω τταραιτλίω (ΤΙηκ.)
(ΪΓ&ΖΪΘΓ, νομ(ύ$ τη, βοτήρ τη, V

6Γειζίη£ (αφ'.) (ο£ ο&ίίΐβ), νομά« V

βΓβαβθ, στίαρ η, λίιτο$ η, V

Οτίβ&ί, μίγα;. ττολνϊ, μακρόϊ, ιταχύϊ, συχνοί
Ρ, ιτίλώριοϊ V

,

<ϋμηκή« V
,

λάβρο$ V
.

Ύβτγ §ΓΘ»ί, μίγιοτο5, ΰικρφυήϊ, ΰπ«ρ-
βάλλων, μυρ£ο5, ίιττίρμίγέθηϊ Ρ, τταμττληθήϊ
Ρ. ΟτββΛ ίη Πΐίηά, μϊγαλάψυχοΐ Ρ.
Αβ ^Γββ,ί α8, 8σος. Ηο•» §Γ68,ί ? ΐΓθσο$;
Ηονν §Γ68,ί 80θνθΓ, όιτοσοσοϊν Ρ. 8θ
£Γβ8,ί, τάσο$, τοσοΰτοϊ, τηλικοΰτοϊ. Τοο
§Γβ8,ί, π(ρισσά$. Τοο §Γ63.ί ίοΓ νοπίβ,
κριίσσαν λόγου. ΒβΟΟΠΙΘ §Γθβί, αυξά
νομαι. Ββοοπιβ υθγ7 %τβαΙ, ύτΓ<ρβάλλ».
Ββ ίηβ §Γ63,Ιβ8ί., ιτρισβίνομαι V

Οτβαΐΐν, μιγάλως, μάλα, μίγα, πολύ, «Ιϊ

ύπιρβολήν. Αβ ^ΓβΗίΙ^ £18, ΗθΛν §ΓββΛΐγ,
Οσον. 8θ ^Γβίΐίΐ^, τόσον, τοσοΰτο(ν)
ΟτβϋΙΙ1θ35, μίγιβοϊ η, πλήθο« η, μήκο? (ο{
8Ϊζβ οηΪ7) η, V. Οτβαίηβββ ο£ ιηίηά,

μεγαλοψυχία / Ρ. Ηθ Γ08Θ 4» (ξτβ&ϊ-
ηβ33, ήρθη μίγαϊ (Όβηΐ.)
Οτβ&νβ, κνημί»/
Οι-ββ(3ίηθ85 : ν. (1) 01ιχΐίοη7, (2) Οονβ<>•
οιαβηβββ
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Οτββάγ : ν. (1) Οΐπίίοηοιικ, (2) Οονβί»νΐ8
ΟΓββΙ:, 8ρβ8.ίί, Έλληνίζω Ρ. Ιϋ ίΐΐθ ΟτΓββίΣ
ίαβίιίοη, Έλληνικώϊ Ρ
ΟτβθΙΙ, γλαυκοί, χλωροί, €Ϊβαλήϊ V. ΟγΘΘΠ

ΙΐβΓΐ)»^6! Χ^1) /• Βθ3,ΓΪΠ§ §ΓβθΙ1
1ΐ6Γΐ)3§β, χλοηφόροϊ V. 0τ66Π8, λάχανα
η, ρΐ, Ρ. ΟΓββη^ΓΟΟβΓ, λαχανόταλι*/,ρ
Οτοοί, διχομαι, ασπάζομαι, δίξιο'ομαι, φιλο-

φρονίομαι Ρ
Οΐ"ϋ€ίπι<*, όο-τταο-μόϊ τη, ασπασμα η, V,

«ρώτφθΓνμα Π, V
€γΓ6£8.ΓΪ011Β, σύννομοϊ Ρ
Οπβί, λίπη/ αλγο» η, ιτΙνθο« η, οδύνη/
άλγηδών / αλγημα Μ, ιτονο» τη, V, γοΌ»
τη, V, ανία / V, αχοβ η, V, λνπημα
η, V, βάρο5 η, V, αχθο$ η, V. Οιηκ-

ΪΠ§ Ιξήβί, δηκτήριοί V. Γγ6Θ ίΐΌΠΙ
£ΓΪ6ί, αλυιτοί V, άιτήμων V, άΐΓίνθητθ5
V, α*€νβη« V
ΟΗθΥΜΙΟβ, αδικία/
Οπβνβ (αοί.), λυΐΓί'ω, άνιάω, όδυνάω, βαρΰνω,
άλγϋνω V, δάκνω Γ; (ηβΜί.), άλγί'ω, αχ-
θομαι, άσχάλλω, στίνάζω, άδημονίω Ρ,
άγανακτίω Ρ, αχνυμαι Κ, στίνω V. ΟΗβνβ
8&, ίνθυμί'ομαι, δυσφορώ; άγω V, βαρέωί
φί'ρω Ρ. Οιίρυο ίο Γ, οδύρομαι: ν. αίβο
Ιιίΐΐιιβηί. ΟΗβνβ ονι-πϊιυαίι, πφιαλγί'ω
Ρ, ίπτίραλγίω Γ, ύττίρ-τταθίω Κ. Οήβνθ
νϋί, συναλγέω. ΟΗβνθ ββίοΓβΙιαηά,
ιτροστί'νω V. Οπβνϊη§ ^ϋΐβΓΐ^ {«4}•),
ΐΓ£ρίλυιτοί Ρ, ιτάγκλαντο: Ι'

,

βαρνστονοϊ

Γ

Οπβνοΐ13, λυττηρόί, άλγίΐνόϊ, πικρό;, χαλι-
ιγ<5;, βαρϋί, δίΐνοί. όδυνηρόϊ, δυσχίρήί,

λν/ττρο3 V
,

λνγρόϊ V
,

δΰσφορος V
,

δνστίρ-
πήϊ V

,

Ατ•ρπή$ V
,

θυμοφθόροί V

Οήθνθ118ΐ3', λυπηρώί, άλγ«ινω«. δυσφορώ; V

Ογιπι, δίΐνόϊ, φρικώδη;, βλοσυροί V
,

γοργοί

V

ΟΗη, σαίρω V

Οΐ'ΐηίΐ, άλίω, τρίβω

Οπρ (μ*08«.), λαβή /
, Ρ. ν?ϊΙ}ι 3. £πρ,

άιτρίξ, απριγδα V

Οηρ (ι>«•δ) : ν. Οπιρρίβ νίΐΐι

Ογολπ, ΟΓΟΗ,ηΐησ (βυο«1.), στονοϊ τη,
στ<ναγμοι τη, V

,

στίναγμα η, V
,

Ιυγμόϊ
ΤΠ, V

. "νίϊύχονίί §ΓΟ&ηίη§, άστίνακ-

το« Γ

ΟΓΟβ,η («βτδ), στινάζβ, στίνβ V
,

στ€νάχω Γ.
Ογολπ 1)€ηβ&ί.1ι, ϋ»οστ«νάζ» V. ΟτΓΟίΐη
αίοιιά, άναστινάζβ V. Οτο&η νάΟι,
συστ€νάζω V. ΟΐΌβ,ηίηο; ηιυοΗ (αά}.),

Αγαστονοί V

ΟγΟΟΠΙ, ίτητοκόμοί τη, Ρ
ΟΐΌΟνβ (ίη 8.Γθ1ΐίΙβθίΐ1Γβ), ράβδωσΐ!^, Ρ
ΟΓορβ : ν. Γββΐ
ΟΓ088 (ίίβΐί. τηβΙαρΗ.), ιταχυί, ογκώδης Ρ;
τηβΙαρΗ. &μονσο«, άιτιιρ<!καλθϊ Ρ. ΟΓΟββ
ρ1β£ΐ8υΓΘ3, αμονσοι ήδοναί (ΡΙαΙο). Ιί 18
α §Γ088 ΪΠίροκυΙΐΓθ, πταίσμα δλον ίστίν

(ΰβτη.)
Ογ088ΠΘ88, άμουσία/ άττίΐροκαλία/, Ρ
θΓθίβ8(]110, δίινόί, ατοττοϊ, άλλοΚΟΤΟ$ Ρ
ΟΓΟυίΟ : ν. ϋ&νβ
ΟΓοαηά (ηώβί.), γή / γαία /, V, δάττ«δον
η, V

,

ιτίδον η, V
,

οίδαϊ η, V, χβών /, Γ,

. (δαφοϊ η, Ρ. Οη ΐΗβ §Γουη<1 (αάν.),
χαμαί, ιτΛοι V

. Οη ίΐιβ ^τοιιηά (««(;.),
ΐΓίδοο-τιβή9 V
. Το Λβ 8ΓΟ«η<1> τίδονδι

V
,

χαμαζί V
,

χαμαί. Εα1Ηη£ ίο Ιΐΐθ
^Γοϋΐκΐ, χαμαιιτρτήϊ V
.

υηάβΓ^ΓΟίιηά,
ύιτόγίΐοϊ, κατώρυξ Κ

.

Ηθ.8 ηο ,)α8ΐ•
^Γοίπκΐ, ον δικαίαν τί'κμαρσιν ΐχ«ι (Τ/ίΙίΰ.) :

ν. αίβο 0<ιιΐ86, ΡγθΙθχϊ
ΟγοιιικΙ (αβτό) : ν. Γυιιηά. ΤνβΠ-^Γοαηάβί],
βί'βαιοί, ασφαλήϊ
0ι•ουικ11β88, άιτιστοί, ψ€υδΐ)5, ούκ άληθήϊ,
οΰκ ων

ΟΓΟαηάΙβδδΙ^, μάτην, ψίυδώί

■

(ΪΓΟυρ, ομιλία/ σννουσία/ V
,

στάσιβ/) V
ΟΓονθ, αλσοϊ η, φνλλά*/ V

ΟτΓΟνβΙΙΪης, χαμαιίΓίτήϊ V
,

γοννπ•€τήϊ V

Οΐ'0«", φύομαι, αυξάνομαι, μ«ίζαν γίγνομαι,

τρέφομαι, βλαστανω, θάλλω V. (ΪΓΟν ΟΠ
ίο οτ ίπ, ιτροσφϋομαι, {μφνομαι. Ογολ*

»ΐρ ΙΟβθίΗθΓ \νϊίΗ, στιναυξάνομαι, συντρί-
φομαι. Ββ §το\νπ υρ, «λιιοομαι Ρ,
ανδροομαι V

,

ίξανδρόομαι V. Μαΐίθ ίο
βΓονν, αίξάνω, φύω, τρίφω, άλδαίνω V
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ΟΓονΙ : ν. ΟηιπΛΙβ, ΟηιηΙ
Ογο»π, ΪΊι11-£ΐ•ονη, τίλιιο? αηά τΛ«ο».
^θ11-§Γ0νη, ευτραφή» V, «ϋφυήϊ V
Ογο^Λ, αίξησι»/, Ρ, βλαο-τη}; V. ΡγΟ-
Πΐοίΐησ £Γ0νί1ΐ, αυξητικό» Ρ
Οπίίΐ^θ (81ί6«<.), φθόνο» Τ»

βπΐ6§β (νβτό), φθονί'ω, μεγαίρ» Γ. Ββ8.Γ
& χηιΛίχρ. μνησικακία Ρ
ΟτιΐίΓ, τραχύ»
Οπίδηβββ, το τραχύ Ρ, τραχΰτη» δργή»

Οπίπιοΐθ, άγανακτίω Ρ, 8<ινί>ν ποιίομαι Τ1
Οπιηί («<ό«<. ίηάβοΐ.), υρ» Ρ. Αηβν/βι•ΐη£
ηοΐ βνεη α #πιηί, ούδί γρΟ άποκρινό-
μίνο» (.4τ•.) ; ζ/^ουδ* γρ0 άπαγγί'λλιιν (Ώβτη. )
Οπιηί (»βτό), γρύζω Ρ
Ουη,Γίΐηίθθ (ηώβί.), <γγνη%/'
ΟαβΤ&ηίββ (νβτΙ>), ίγγυάω
ΟϋΗ,Γ&ηίΟΓ, ίγγυητή» Τ», Ρ
Ουαπί (ρβΓβοη), φίλαξ τη, φρουρά* τη ;
(\κ>άγ οί ^ιιατάβ), φρούριον η, φρουρά /,
φρούρημα η. Ίίθάγ-ξ\18,τά, δορυφόροι τη,

ρί. Ββ 8, ΙχχΙ^-ίταβ,Γο!, οορυφοράο Ρ.
Αάναηοβά ^α&Γά, προφΰλακι» τη, ρί, Ρ.
ΡτοηΙϊθΐ•-£ΐι&πΐ8 (ροΐϊοβ), περίπολοι τη,

ρί, Ρ. Ο-ιιβ,κΙ-ηοιιββ (οί ροΐίοβ), *•ρι-
ττόλιον η, Ρ. Οιιαιτί (σιιατείΐησ), φυλακή
/. Κββρ §ΧΙβΓ<3, φρουρά». Κββρ §ϋ!ΙΓ(1
πι & ρΐαοβ, «μφρονρεω Ρ. Οη σηβ,Γά, δια
φυλακής Ρ, δια προφυλακή» Ρ. Ββ οη
οηο 3 ^ιπιιτί, «ύλαβίομαι, φυλακήν {χα Ρ.
ΟίΓ οηβ'8 §αειιχ1, αφύλακτο» Ρ. ΟαειπΙ-
βηϊρ, ναΰ» προφυλακί» Ρ
Οΐίαπί {νβτΐί), φυλάσσω, προφυλάσσω, τηρεω,
σώζω, διασώζω, ρνομαι V. Οΐΐβχά &§αίπ8ί,
φυλάσσομαι, προφυλάσσομαι Ρ, τηρε'ομαιΡ,
φρουρεΌμαι V. Οηβ πιιιβί §ϋ&Γ(1 β,^β,ίηβί,
φυλακτε'ον. Το 1)6 σι18,Γ(1β(] 8.£8,ίη8ί, π•-
ριοπτίο» Ρ. Έ&βγ ίο £υ&τά, «ύφΰλακτο»
ΟυαΓάϊ&η, επίσκοπο» 7η, φύλαξ τη, επιστάτη»
τη, Γ; (ο£ πιϊηοΓβ), επίτροπο* »η, Ρ,
ορφανιστή» τη, Κ. Ββ α ι,Ίίαπϋαη, ίπι-

τρο-ΐΓίΰω Ρ. Ββ υηάβΓ σαβτςίίβ,ηβ, Ιπιτρο-
πεύομαιΡ. Οιι&Γάίβ,ηβηίρ, επιτροπή ./

ϊ Ρ
Ουβκίοη : ν. 11β\ν;ιι•<ί

ΟυβΓΪΙΙβ, νΜΜτίβτβ, πόλεμο» άτακτο* Ρ
Ουθ88 (ίΐίόίί.), υπόνοια ^ Ρ, στοχασμό*
τ», Ρ, στίχο» τη, Γ. Μ(ΐ1πη§ & £θθά

^ 1
1 β 88, εύστοχο* Ρ

Ουββδ (υβτΒ), εικάζω, στοχάζομαι, τεκμαί
ρομαι, τοπάζω, συμβάλλω V

,

άπεικάζω V
,

ίπεικάζω V
,

προσεικάζω V
,

σταθμάομαι V
,

ϋπονοεα Ρ. Εϋδν ίο §αβ88, «ϋσνμβολοϊ V

Ουββί, £<νο» αηά ξίϊνο», συνίστιο* V
,

Ιφάττιο*

V
.

Οαβ8ί (&ί βηίθΓίαϊηπίθηΙ), ο-υρ.ιτοτη*
τη, ο δ«ιΐΓνΔν, δαιταλ<ΰ$ τη, V

. Ββίοησ-

ΪΠ§ ίΟ £1168ί8, ξ^νιοβ. Κβββΐνβ £18 &

§υβ8ί, |«ν£ζ». Κβοθϊνβ ^αββίβ, {«νοδοκίο
Ρ. Ββ ΓβΟβϊνβεΙ 3β 8. &11β3ί, ξίνάομαι V.
ΈηίβΓί&ϊηϊηο; οί §αβ3ί8, ξίνισυ /, Ρ.
δΙα^βΓ Οί £\1θ8ί8, ξ«νοκτιίνθ5 7Η, V.

Οιιββί-οΐΐίΐηι οβΓ, ξ«νών τη, ξ€νόο-τασΐϊ/, V
,

ττάνδοκο» ξίνόστασίϊ (8ορ/ι. /ταφτη. )

Οΐΐϊά&ΠΟβ, ΐΓομιτη /, V, αγωγή /, V, ύφή-
γησι*/, Ρ
Οϋίάθ (βίίδβί.), ήγιμών τη, αγβιγο» τη, υφη
γητή» τη, V

,

ττροηγητή'» τη, V
,

πομπό» τη, V

Ουϊάβ (υβτ•δ) : ν. £>ίΓβοί, Ιιβεκί. Οαίάίη^'
(θ</;.), πάμπιμο» Γ, πομπαΐο» Ρ

Οαϊΐβ : ν. Οιιηηϊηβ
Ουί1β1β38, άδολο», άκακο», <ϋήθη» Ρ, α.π<ιρο-
κακο» Ρ
Ουΐΐθΐθββΐ^, αδόλω» Ρ, άκάκω5 Ρ
Οαί1β1β88ηβ38, «ύήθαα /, Ρ

,

το «βηβκ Ρ
,

ακακία /'./', το απ<ιράκακον (Ί'/αιι'.)
Οιιίΐί : ν. ΒΙηπιο, 8ϊπ. Βίοοά-ο^ιίΐίϊηβββ,
μίασμα η, Ι ■
',

μύσο» Τι, Κ
,

προοττροπαιον

αίμα Ρ
,

το προστροπαιον Ρ
Ουϊΐίΐβββ : «. Ιηηοοβηί
Οΐΐίΐί^, αίτιο», άδικων, <ναγή» Ρ, προοτρο-
παιο» V

,

ΟΤ Η3β όφλισκάνω. Ρατίΐν1

ΡΙΙΪΙί^, μίταίτιο», συναίτιο». ΤνΗοΙΙ^
§υϊ1ί7, παναίτιο» V

. Έϊηά %οΆΐϊ] : ι».
Οοηνϊοί. Ββ ίοαηοΐ ^ιιϊΐί^, άλίσκομαι
ΟυΪ8β, σχήμα η : ν. αίβο ΑρρβαΓαηββ
βιιΐΐ (ο

ί

ίΐκ' ββα), κόλπο» /« ; (ϊη ίΗο βίΐΓίΙι
&ηά οί ίΐιβ ηηάβΓ-ντοΓίά), χάσμα η,

στόμιον η, V
,

βάβο» η, V
,

βυβο» τη, V
,

βάραθρον η, Ρ. ΤΗθ οοίίοιηΐβββ ^υΐίβ οί
ΗθΙΙ, Ταρτάρου άβυσσα χάσματα (Λ'μγ.)
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Ουίΐ (νβτΐ), φίνακίζω Ρ, γοητίύαι Ρ
ΟιιϊΙγ : «. βανϊηβ

Ουίρ άοντη, κατάπινα, ροφίω V
Ουπι, ιτ€ίκινον δάκρυ (Εν/τ.), κόμμι η, Ρ
Οαιηβ (ο£ ωοιαΛ), οίλα η, />

ί

0(111 : Μββ μηχανή/
ΟϋΓ^Ιβ, καχλάζω, V

ΟυβΗ οιιΐ : ν. ¥1σν
ΟυϊΙ, ΐΓνοη^/*, άημα η, Ρ

-

ΟιχίΙβΓ, αυλών τη, Αχπ-ό» τη

Ονηιηαδίαπι, γυμνάσιον η
Ο^ΠΐηΛβίίοδ, γνμνάσ-ια η, ρΐ, γυμνάσια /, Ρ,

ή γυμναστική (ΡΗ^δϊοβ,Ι ΕάιιΟΒίϊοη ;/βη«-

ταλί]) α» ορρ. Ιο ή μουσική) Ρ. Ββίοη§-
ίη£ ίο ^Γπηββϋοβ, γυμνικοί Ρ. 81ίϊ1ίιι1
ΪΠ £^Π1Η8.3{;Ϊ08, γυμναστικοί Ρ. 'Ργϊκϊ-
4Ϊ8β 27Πΐη£18ίΪ08, γυμνάζομαι Ρ. Ογτη-
ηαβΙίο-βιιρθΓΪηΙβηάθηύ, γυμνασίαρχοι τη,
Ρ. 0)'Πΐηα8ΐίς•-Ιι•ίΐίηβι•, γυμναστή» τη,
Ρ



Η

ΗαΙήΙ, τρόπο» ιη, ϊβο* η, Ιπιτήδιυμα η, Ρ.
Η&1)ίι οτ βί&ίβ ο£ πιίηά, Ιξιι,/', Ρ. 0£
κίηιϋιΐΓ ηαΙ)ΐΐ8, συνήθη* Ρ
Ηββϊί&βΐβ, οίκητίϊ Γ. Τΐιβ ίπΙπιΐΗίοά
νΟΓίά, ή οίκουμί'νη Ρ
Ή.8.\ηΪΆ\Λ0Ω, οίκοϊ 771, οΐκίον η, οϊκησ-15 /,
οίκημα 71, οίκητήριον 71, V, 2δθ5 71, Γ,

Ιδρα/, Γ, αναστροφή/ Γ
Η,αΙ)ίΙυ;ι1, συνήθη;. Υοιιγ ΙιαΗΐηβ,Ι α,ιιϊ-
ββοβποβ, το ξΰνηθ«5 ήο-νχον (Τηιιο.)
Ήα}>ϋ\ΐ3.1β : ν. ΑοοηβΙοπι
Η»£<;, λαβή/ κώπη/, Γ

Ηα.££β,κΙ, ξηρό» V, Ισχνό* Ρ
Ηα^ξΐβ, καπηλίύω, μικρολογί'ομαι Ρ
Ηίΐϊΐ («ΗΟβ<.), χάλαΐα./"
Η&ίΐ (νβΓό) : α. δαίιιϊβ
Ηβ,ϊΙ ! χαίρι. Ι Ιιΐά ΐηβ ΗβΓαΙά ηαϊΐ,
χαίριιν τον κήρυκα προυννί'ττω (Λ'ο/,/Λ.)
ΗιιΪΓ, βρ£ξ/, κόμη/, χαίτη/ Ρ, πλόκαμο!
Τ»», 7

",

πλόκο» τη, Γ
,

φόβη/, Γ
,

βόοτρνχοϊ
Μ», Γ; (οί ;ιπϊιηαΐ8 οηΐ7), Ιθ•ιρα /, V.

"ννϊίΗ Ιοπ» ΗαΪΓ, ίίτριχο$ V
,

κατάκομοϊ
V. ν?ΟΙΐ \>6Λ\ΐύΐ\ΐ\ Πβ,ΪΓ, καλλίκομοϊ V.
\νΐίΗ 1)1:ιοΙν Ηλιγ, μ•λαγχα£τη« V

.

ΤΗϊίΛι

£θ1άβη Ηαϊ Γ, ξανθός V
,

χρνσοχαίτηϊ V.
"ννϊΐΗ Γβά η&ΪΓ, ιτνρροθριξ V

. \νϋΗ
5ηα1ίθ8 ίθΓ ΗαΪΓ, δρακοντόμαλλο* V.

Λνίΐΐΐ Τνηΐίθ ηβ,ΙΓ, πολιόϊ, λίυκόθριξ V.
«Γιιβυ βθοίίίη^ οηβ'β Ηβ,ϊγ νήί,ΐι ν/ΐιϊίο,

χνοάζων άρτι λιυκανθίϊ κάρα (βορΗ.).
\νβ&Γ 1θη§ Η»ΪΓ, κομάιο. Ρ1υχ& ίπβ
ΙΐίΙΪΓ, άττοτίλλω Ρ. Οαί Ιΐιβ Η:ιϊΐ•, Κίίρω.
Μ&ΐιβ Ιηβ Ηηλγ 8ί»ηά οη βηά, Ιστημι
τρίχαϊ V. Α^βΓβ βνβΓ ννίΐΐιίη α ΙιαΪΓ'β

1>Γθ£Μϋίι οί θβοβ,ρθ ογ άβείπιοϋοη, ά«1

παρ' ολίγον η 8ιΙφ<νγον η άπώλλυντο

ίΤΚηο.)

: θ
/. ΡτονβτΙ), θρ\ξ άνά μίσσον

ΤΚΐοστ.)
ΗλΪΓ^, δαο-ύϊ V

,

λάσιο$ V
,

δαο-ΰστ£ρνο5 V

Ηίΐΐογοπ, αλκνών /. Ρνουβτδ, Ηαΐο^οη
(Ιίΐ)ίί, άλκυον£δ«5 ήμίραι (Λτ.)
Ηαΐβ: ν. Ηβιι1ί1ΐ7
Η&1£ ('«'//'.), ήρ•ιο-ν«. Ηα1£ ο£ ί•1ι« \ν;ι11,
ΤΟ ήμισυ Τίϊχοϊ Ρ. ΜοΓΘ ΙΙΐ,ΊΙΙ 1ΐβ1£,
νπιρήμκτνς Ρ. Ηαΐί (ιηώα/.), το ή'μιο-υ,
τα ήμ£σ-«α Ρ, ή ήμ(σ«ια (μοίρα) Ρ

,

το

ήμίτομον Ρ. Λΐ)ΟΠΐ Ικΐΐί ΟΓ ΠΙΟΓΘ,
το ήμισυ μάλιστα καΐ πλίον ('/'/ινο.).
ΡτΟνβτύ, Τΐΐθ 1ΐ»1£ 18 ΠΙΟΓΘ Ι,Ιι.ΙΙΙ ίΐΐθ
λνηοΐβ, ιτλίον ήμιο-υ τταντόί (Ζ/ββκκί).
Παΐί 8β πιποΐι !ΐβ;ιίιι ('<"'/.), ήμιολιο«
Ρ. ΚαΙί-άβοά, ήμιθνή» Ρ. Ηλ1£-
ηπίβΟθά, ήμιτΛή», ήμίιργοϊ Ρ. Ηε1£-
τα&ά, ήμιμανή* /'. Ηαΐί-γβατ, Ικμηνο*
χρονοϊ (άιφίι.). Τ\νο ύαίβηυβ απά α
ηα1£, τρίτον ήμιτάλαντον Ρ. ΕθλοΙι ίΐιΐ'
Ιΐ.'ΐΐί, μισοω
Ηβ,ΙΙ (βηίΓβΠΟθ), αΐλή /, ττρόδομοϊ ΤΛ, V.
1)ίηίηι;-1],•ιΙ1, ο-νο-ο-ίτιον η, μέγαρον η, V.
Ηειίΐβ (ββπβΓ&ΙΙ;•), μίλαθρα η, ρΐ, V

,

δόμοι τη, ρΐ, V
,

δομών μίλαθρα V. Τθ\νπ-
1ι;ι11, ιτρνταν<Ιον η, Ρ
ΙΙιιΙΙιιοίηίΐΐίοπ, αλη /, V, πλάνοι φρινων
(Εν,Γ.), ψνχήί ιτλάνημα (8ορη.)
Ξαΐυ (βΐώβΐ.), έιτίο-Γαο-νί,/', Ρ

Ή.Β.Κ (νβτΐ) ααΐ.), Ιστημι, παν», ίφίστημι Ρ ;

(ηβΗΐ.), ίφίσταμαι Ρ; (θ£ βΐιίρβ), 4φίο-τα-
μαι τοϋ πλου (Τ/ηιο.)
Ηιι1( (αψ.) : ν. ΙιΒ,ταβ

14
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Η&ΙυθΓ, βρόχος «ι, αγχόνη /, V, άρτάνη
/, V. Τηϊβ 18 ηϊ§η 8,8 \ιαΔ ω Ιηβ Η&ΙΙβΓ,
τ<58' αγχόνης πίλας (Εν/τ. )
Ηαΐνβ, διαιρώ, δίχα τέμνω Ρ, διχοτομεί» Ρ
Η 8,1)1, κωλή_/] Ρ
Ηαπαίθΐ, κώμη/, Ρ
Ηβ,ηιιιιβΓ (ηώιΐ.), ο-φίρα/
Η&ηιπίΘΓ (νβτό), χαλκ<ύω, σ-υγκροτίω Ρ, ίπι-
κροΰω Ρ. ΗαπιιηθΓβά (αφ*.), σφυρήλατος
Ηαηιπιοοίί, ϊΟνή/
ΗαπιρβΓ, βλάιττω, {μποδίζω Ρ, ο-υμπλέκω V
Ηϋ1ϊ)ΒΐΐΊΐη§, ίκνίνίυρισμίνοϊ, τηβίαρη. /οτ
ϋηιΐθΓνβεΙ (Ώβτη.)
Ηαηά (βωδ«<.), χ•ίρ/ παλάμη/, Γ. Κί^Ηί
Η,ιικί, δ«ξιά/ Ιίβίί Ιιαηά, άρκτΜρά/
Δι Ιι&ηά (αφ. ) : ». Κββ,ά^. ΑΙ Ηαικί
(α(ίΐ\), ίμ,ΤΓοδών, ίν 1ΓΟΟ-£, ΊΓρΟΪ ΊΓΟοΊ Γ,
Ββ αί ηαηά, υπάρχω, [η ίΐιβ Ηαηάβ
ΟΪ, ϋποχίίριος, χ«ίρΐ05 V. Τ&ίβ ϊη }ιαιΐ(1,
μκταχίιρίζω. Ριιΐ ϊη ΐΗο Ιιιιικίδ ο£
(ίΜιίπικί,), «Ιο-χίΐρ£ζω V, Ιγχιιρίζω Ρ.
Γί^Ηΐ Ιιαηά ίο Ιι,αηϋ, όμόσ-€ €ίμι, {ν χ«ρο-1
γίγνομαι Ρ, «Ις χίΐρας Ιρχομαι Ρ. Κ,ιΐΐβ
\νίΐη α Ηϊ^ΐι ηαηά, ίγκρατώς Αρχω Ρ.
ΟδΓ-Ηαηθ, Ι)ο οίΓ-ηαηά : ν. ΕχΙοηιροΗδβ.
ϋοϊη§ νΐίΐι οηβ'β οντά η&ηά, αύτόχ€ΐρ,
αυτουργός. Μ&άβ 07 Ιηβ ηαηεΙ, χειρο
ποίητος Ρ. Μυΐΐϊίιιάθ ο£ η&ηάβ (αβ-
ΒΪβίαηίβ), πολυχίιρία/, Ρ. Οη ίηβ Οηθ
ηαηά . . .οη ίηβ οΙΙιογ, μίν . . . δί, βοτηβίϊτηββ
νηΐΗ ρτίηοίραΐ %οοτά τβρεαίβά, αβ βλα-
βίρά μίν ο-ώματι, βλαβίρά δι ψυχή (ΡΙαΙο)
Η.αικί ονβΓ, Η;ιικ1 ιΐονν-η, παραδίδωμι
ΗαηάΓυΙ, δράγμα η, V. 8βίζβ α ηαηάίυΐ,

δράο-σομαι V
ΗαηάϋοΓ&ΐί, χιιρουργία/ Ρ, βαναυσ-ία/, Ρ,
χίίρωναξία / V. Ββίοη^ϊηρ; ίο ηα,ηάί-
ΟΓίΐίΐΗ, βάναυσ-ος
ΗαηάίοΓαίίβηιαη, χιιροτίχνης τη, δημιουρ
γέ τη, ο βάναυσος
Ηαηάΐβ («ίδβί.), λαβή/, κώπη/
Ξαπάΐθ (νβτΐ)), άπτομαι, μίταχίιρίξω, δια
χάρος {χω Ρ, νέμω V
Η&ηάπιαϊιϊ, β«ράπαινα/ δμωή/, V, άμφί-
πολος/ Γ

Ηαικίδβΐ (ΐ18β ίθΓ ΐΗθ βΓ8ί ίΐπΐθ), καινίζω
Γ. Ηαηάββΐ ίηβ ]το^β, Ββατ ίηβ ηβν
γόίβ, καίνιο-ον ζνγ<5ν (ΑββοΚ.)
Ηαηάβοπίθ : ν. (1) Ββαιιϋΐυΐ, (2) ΙιίΙιβΓαΙ
Η&ηάνίΓΪΙϊηο;, γραφή/"
Ηαηξ (αοί.), κρίμάνννμι, &ποκρ«μάνννμι.
ΙΙαη§ Ιΐρ, άνάπτω, αρτάω, παο-ο-αλινω V.
Ηαη§ (κο 8,8 ίο βιϊΙΙ), άπάγχ». Ηαη§
οηββθΐϊ, άπάγχομαι, άρτάομαι Κ, άπαρτάω
δίρην Γ. Ου 8,η(1 1)0 ΙιαιίΓ,'ΡΐΙ, ϊτ' ίϊ
φθορον V, κλαίίΐν ανωγα V, (ρρ€ €ΐϊ κόρα
κας (Ατ. ), οΙμώζ<ιν λίγω (Αν.). Ηΐιης
(η«ηΙ.), αϊωρί'ομαι V. Η.αηί; οη Ίο, άπ
τομαι, (ξαρτάομαι Π Ηαη§ Βίΐοΐν, όκνιω,
κατοκνίω. Ηιΐη§;ίη§ οαοί:, οκνηρός
Η&η^-άο§, μαστιγίας »ι

Ηαη§ίη£ (*ΐίδ»<.), άγχάνη _/
", Ι7-: ν. αίβο

Η&ΙΐβΓ. Η8,η§ϊη§ (<Κ^'.), κρίμαο-τος Γ.

ΤΗϊη§ η8η§ϊη§ (βωδίί.), αΐάρημα η, V

Ηβ,ηΙίβΓ Η,ίίβι•, γλίχομαι Ρ : ν. αίαο ΏββΪΓ&
Ηβ,ρ : ν. ΓοΓίιιηβ

Η&ρ-ηΛζβτά1 : ν. Οη»ηοβ

Ηίΐρ1β85 : ν. ΈΓηίοΓί,υηβ,ίβ

Η^ρΐ^, Ιο-ως, τάχ' αν. Ηδρΐ^ 70ϋ ^^Ύ
Οβ ΓΪ§ηί, κινδυνίύίΐϊ αληθή λίγίΐν (ΡΙαΙο).
Ιΐ Κίΐρ1)', «
( πως

Ηαρρβπ, γίγνομαι, τυγχάνω, προο-τυγχάνω,
ο-υμβαίνω, αποβαίνω, παρ£οταμαι, παρα-
πίπτω, παραγίγνομαι Ρ, κυρίω V. ΗιιρρβΠ
ίο (α ρβΓδΟα), προοττίπτω, καταλαμβάνω
Ρ. Ηαρρβη βΛ ίΐιο δααιβ Ιϊιηΐ", ο-υμ-
ιτίπτω, σνντυγχάνω. Η&ρρβη ΟβίοΓβ,

προϋπάρχω Ρ. Ηαρρβηίη§ οί ί(9β1£
(αά).), αύτόματοϊ

Ηαρρίΐ}7, «ΐ, €ύδαιμι5νωϊ, ολβ(ω« V

Ηαρρϊηβ88, «ύδαιμονία /, βλβοΐ 7«-, V, ιν-
πραξία/, V

,

«ΐπραγία/, Ρ
Ηίίρργ, «ϋτυχής, ινδαΐμων, μάκαρ, μακάριος,
δλβιος V

,

άπήμων V
,

άπ6>θητος V
,

ίϋαίων

V
,

Ιηλωτος 7
,

πολύΐηλος V. Ύβΐγ
1ΐ8,ρρ3Γ, πάνολβος V

,

τριο-όλβιος V. Ββ
Ηαρρ}•, χαίρω, ήδομαι, ιύδαιμονίω, «ΰημ{ρ<ω.
Οουηί 1).αρρν, ιύδαιμονίζω, μακαρίζω, ζη-
λάω, όλβίζω V

ΗαΓο,η§αθ (βιώβΐ.) : ν. 8ρββοη
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Η»Γαη«υβ (νβτο) : ν. δρβαΐ:
Η»γο38 : ν. ΤγοβοΙθ
Η&Λίη^βΓ, πρόδρομο; τη : ν. αίαο ΗβΓβΙά
ΗίΐΛουΐ' (81ίδβί.), λιμήν τη, νανσ-ταθμον η,
ίρμοϊ ιη. Ββ ϊη η8.ΓθοπΓ, Οοπιβ ίηίο
π&γοοιιγ : ν. Αηοηοι•. ^νίίηοιιΐ; α

Ιΐ&ΓΟΟηΓ, άλίμίνο;, άνορμο* V. Η&ΓΡΟΙΙΓ

άαβδ, τά ίλλιμ€νι.κά (ΡΙαΙο)
Ηλγοοτιγ (υβνο), ηκίίαρη. δέχομαι, υπο

δέχομαι
ΗλπΙ , σκληρό;, χαλ(ΐτ05, ο-τιρ«ο; ηηά στίρρό;,
σ-ιδήρϊο; ίΐ)((ί σιδηρον;, π<ρισκιλή; Ρ,
στί'ριφο; Ρ : ©. αΖίΟ (1) ϋϋ£οα1ί,
(2) Οτΐβνοοβ
Η&πϊ 1>7 : ν. ΝββΓ
Η»Γ(1βη, σκληρύνω Ρ
Η,ΊΓίΙ-ΗραΓίοίΙ, ο-ιδηρόφρων Ι7

,

τληο-ικάρδιο;

Γ, άτίγκτο; Ρ, ώμό; την γνώμην (Ββτη.)
Ηατάΐηοοοΐ : ν. ΟοιίΓ&ββ
Η&Γάΐ7 (803Γ0β1^), μ.<5λΐ5, μόγιϊ, ο-χολή Ο,ηά

σχολή γ• : ο
/. 8Ηαίιβίρβατβ

' Γ11 ΙΓΐιβί
ο%) Ιβίβητβ ηίπι ίηαΐ; ηιοΛδ πιβ οηοβ.'
Ηαηΐηβββ, σκληροτηί / Ρ ; (άίΆουΜγ),
δυσχ{ρ«ια /

Η&κίβηϊρ : «. ΤιόιιοΙθ
ΗίΙΓά^, ταλαίπωρα;, ταλαίφρων V

,

σχίτλιο;

V
,

"τλήμων V

Η&Γ8, λαγώ; τη
Ηαπη (ηιοβί.), κακόν η, βλάβη/ ζημία/
πήμα η, V

.

"^νϋΐιοαί Ιι&γπι, άνατί V

Ηηγπι (νβτο) : ν. Ηιιγ*
Η&ΓΠΐΙβδδ, άοινή;, άβλαβη;, άττήμων V

,

αθώο* Ρ
Η8.ΓΓηοηϊ0118, σύμφωνο;, «νάρμοστο;, ιΐμου-
σο;, ίμμιλή;, σϋμμ«τρο;, δμανλο; V

,

συνω-
δό; V

Ηβ,πηοηυ', συμφωνία/ Ρ, το σύμφωνον Ρ
,

το ιύάρμοστον Ρ, αρμονία/ Ββ ΐη Ιιη,Γ-
Ι110Π ν, ο-υνάδω, συμφωνάω Ρ. Ή.8,τταοηγ
ϊη ορίηίοη, ομόνοια / Ρ. Α βοαΐ αϊ
1].•ΐΓΙ]ΐοηγ

νϊί,Κ ίΐκβϊί, ήρμοσμί'νη ψνχή
(ΡΙαΙο)
Ξαπιβδβ (βκδίί.), ΙμαντΗ τη, ρ

ΐ
: ν. αίβο

Αγπιοιιγ
Η&ΓΠΘ88 (υβτΐί), ζιύγνυμι, νττοζίύγννμι

Ηβ,Γρ, κιθάρα/ φόρμιγξ/ Ρ1αγ ίΗβ ηαΓρ,
κιθαρίζω. ΗίΐΓρ οπ (τηβίαρΗ.), 4πφδβ Ρ.
Ιιοτά θ£ Λβ ηαΓρ, άναξιφόρμιγξ (Ρχηά.).
~ΉΜίθνΑι ίΗθ Η»Γρ, άφόρμικτο; V

ΗβτρβΓ, κιθαριστή; τη, Ρ
,

φορμικτή; τη,

ν

Ηαΐτν, λιηλατίω, αγω καΧ φ«"ρω Ρ
Ηβτβΐΐ, χαλητο;, πικρό;, τραχύ;, σκληροί,
απηνή;, άμίίλιχο; V

,

δυο-άλγητο; V
,

από

τομο; V
. Ββ Η8.Γ8}), χαλίΐταίνω Ρ

Ή.8,ΤΒΪιΙγ, χαλ«ττώ;, πικρω;, τραχίω; Ρ
Ηί1ΓΒΐιηβ88, ττικρότη; / χαλοτότη; / Ρ,
σκληροτη; / Ρ
Ηβ,Γί : ν. ΌββΓ
Η&τνβδί, θί'ρο; Π, οιτώρα /, καρττό; 771, συγ
κομιδή σίτου στ καρποΰ Ρ. ΤΗβ7 Γββ,ρβά
8. §00(1 ΗαΓνεβί., ήμησαν καλά; (Αβ8θΗ.)
ΗίΙβΙβ, σπουδή/ τάχο; η. Ιη Η&8ίβ, ταχί'ω;,
ταχύ, ώ; τάχο;, ίν τάχ«ι, δια τάχου;,
σπουδή, δια σπουδή;, κατά σπουδήν, συν

σπουδή. Ιη ^Γββ,Ι; ηαβίβ, ώ; τάχιστα, ώ;
€ΐχον τάχου; Ρ, σπουδή πάνυ Ρ. Ηβαά-
1θη§ Ιΐϋϋΐβ, προπίτβα/ Ρ

Η&8ύβη (ηβΐιΐ.), σπ€ύδω, σπουδήν Ιχβ ΟΤ
ΐΓοίί'ομαι, φθάνω, {πιίγομαι, ορμάω ΟΤ ό

ρ

μάομαι, άΐσσω ΟΤ άσσ-ω, σιύομαι V
,

ο-ΐΓί'ρχομαι V
,

ίγκονίω V
,

ταχύνω V
,

άμιλ-
λάομαι V; (αόΐ.), σπ«ύδω, ίττίίγω, 4πι-
ο-ιτί'ρχω, οτρύνω V

,

ταχύνω V

Η&8ΐίηβ83, το ώκΰ φρίνών {Ε Ή Γ.), το Ιταμάν
Ρ
Ηα&ύϊΐ^, Ιταμά; Ρ
,

νίανικώ; Ρ
Ή.ΆΒΪγ (ίηοοηβΐάβΓβ,ίβ), ταχύ;, Ιταμό; Ρ,
ν£ανικ<ί; Ρ, ταχύβουλο; Ρ. Βθ ΗακΙν, ν€α-
νΐίίομαι Ρ, αύτοο-χιδίαζ» Ρ, όξυθυμίω Γ

Η&ί, κυνή/ πιλίδιον η, Ρ
Ηιιΐΐΐι, νιοσσιύω Ρ, ίκλίπω Ρ. ΗαΙοα &
ρίοί, μηχανορραφία V

,

συσκ€υάζω Ρ

Ηβ,ίοηβϊ : ν. Αχβ
Ηβ,ΐβ

(βωόβί.) : ν. Η&ί.Γβ<1
Η&ίβ (νβτο), μισίω, στνγίω V

,

άποστυγίω V
,

ίχθαίρω V
,

άποπτύω Γ, αποστρέφομαι V
,

δυσχιραίνω Ρ, άπ<χθω; (χω Ρ. Ββ )ι.ιίθ(1,
άπιχθάνομαι, (πιφθάνω; διακιιμαι Ρ. ΥΥηο
ΜΙΙϊί Οβ ΙίαΙβά, ίχθαρτίο; V

14—2
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Ηαίβίυΐ, έχθρες, πικρός, μισητός, ίττίφθονος,
οτυγ«ρο$ V, στυγνό* Ρ, 4ιτ€χβηϊ Κ, δνσφι-
λήϊ V, αιτοπτυστο» Ρ, ασ-ηργή* Ρ, παντο-

μισ-ή* Γ, βροτοστνγής V. Ηαίβίιιΐ ίο
ίΐιο ξοάβ, θιοϊς ίχθρός Ρ, {χθροδαΐμων V.
Ηαΐίπ^ πιαηΐάηά, μιο-άνθρωπος Ρ. Η&ί-
ίη§ (Ιίϊϋακδίοη, μιο-όλογος Ρ
Ηαίβίαΐΐν, ίχβρώί Ρ
ΗαΐΓβοΙ, ίχθος η, ϊχθρα^ί μίσος η, δνσμίνίΐα
^ άιτίχθίΐα /'. 01))βθί θ£ ΗαίΓβί], μίσος
η, Ρ

,

μίσημα η, Γ
,

στνγοϊ η, Ρ
,

στνγημα
η, 7

Η»νιΙ)βΓ^ : ν. ΒΓβαβίρΙαύβ
Ηαϋ§1ι1ϊηβ88 : β. ΡγκΙθ

Η&υ^Ηί^: ». Ριοαά
Ηαυΐ : ν. ϋκι§
ΗαιιηοΗ, μηρός τη
Ηαιιηϋ (ηώβί.) : υ. Ώ-νβΙΙίηξ
ΗαιιηΙ (υβτδ): «. ΕΥβο^αβη*
Ηανβ, {χω αηά ϊσχω, κατίχω α?ί6? κατίσχω,
κίκτημο,ι, χράομαι, τυγχάνω, πέιταμαι, ΟΤ

Μββ ίστ^ μίτίστι (ί>τ μί'τα), Ή-άρίστι (οτ
πάρα), βιτιστι, ίιπάρχίΐ. Ηανβ Ιο, δίί,
χρή. Ηανβ ΟΠ, άμπέχομαι
Ηανβη : ν. ΗαΓΟοαΓ
Ηανοο : ν. Καίπ
Ηα\ν]ι, Ιίροξ ατκΖ Ιρηξ «ι, κίρκος ηι, Γ

Ηαν, χόρτος τ»
ΗαζαΓίΙ : ν. Ώαη§βΓ
ΗαζιΐΓ(1ου8 : ν. ϋαη^βΓοιιβ
ΙΙι;, «ίϊνος αηά κίίνος, οίτος, β$€, & (δ«'), 8$
Ρ, ββρ. ίη ή

" 8
" 8ϊ (Ηθ βαΐά), καΐ 8$

(Αηά ηβ)
Ηβαά (αηΐκΐ.), κίφαλή /, κάρα η, κάρηνον
η, V

,

κορνφή /, V. ΤπΓββ-ηβαάβά,
τρίκρανος V. Ηιιικ1γ6(] Ηοκίοιΐ, ίκα-

τογκάρηνος V. Μαπν-ηβαοΐβί!, μυριό-
κρανοϊ V

. Ρυΐ ΐηβΪΓ Ηβαάβ ίο^βίηβΓ,
ο-νγκύπτω Ρ. 'ννίιν ηανβ 7011 ΐαΐίβη ϋ

ϊηίο νου γ ηβαά ίο άο Ιηϊβί τ( μαθών
(στ ιταβών) τοΰτο ποκϊς ; Ρ

Ηβαά (νκΓΐι), προίσταμαι, ήγίομαι
Ηβαά-αβηβ, ηανβ α, αλγώ τήν κιφαλήν Ρ
Ηβαά-άΓβ83, μίτρα^ Γ, κρήδιμνον η, V
,

αμπιξ τη,/, V

Ηβαάίαπά: «. Ργοπιοπϊογ^
Ηβαά1οη§, πρηνής Γ, τροτιτή* (ιμμ.
τηβίαρη.) Ρ
Ηβαά-α,υαΓίβΓβ, στρατήγιον η
Ξβαά-βΙοηβ, στήλη /, άγαλμα η, V

Ηβα(1δΐΓθη§, αύθαδής, αντόβονλος V
,

νιανικοι
Ρ. Ηβ»<ΐ8ίΓοη§ β.οΙ, νίαν^υμα η, Ρ. Ιη
α ήβ&άβίΓΟηξ ^3.ν, αύθαδώ5 Ρ, ν<ανικ»$
Ρ. Τηβ πιοβί ηβ^άβίΓοης άβπιοοπιον,

ή νίανικωτότη δημοκρατία (ΑτίβΙ.). Ή.6βΛ-

8ΐΓ0Π§ ροΐίΐϊοίαηδ, οι ίταμώ$ «ολιτηχί-

μ€νοι (Ώβτη.)
Ηί,'ίΐΐ, άκ«'ομαι, {ξακ&>μαι, ίάομαι. ΛΜΐίΐΐ
οαη οβ ηβαΐβά, Ιάο-ιμο;. ΛΥΙΐίΐΙ οαηηοΐ
\>β ηβαίβα!, άνήκίστοί
Ηβ&ΙβΓ : ν. Ρηνδϊΰί&η
Ηθ8,Κη§ (βιώβί.), Χαα-ΐί /" ακοϊ 71, ίκίσ-μα
η, V. ΑγΙ ο£ 1ιεα1ίη§, ή Ιατρική Ρ.
Οθ(1 οΐ 1ΐ(.•ίΐ1ϊη§, Άο-κληπΜίϊ
Ηβ3.Ηη§ (αά}•)> ή•τ">5> ακ€θ-φδρο« V

,

»αΜ»-

νιοβ Κ

Ηΐ'ϊΐΙΐΗ , {ιγί«ια_/5 ενίξία /. ϋπηίτ α, ρβΓβοη'β
ΙίβϋΙίΗ, -ιτροπίν», φιλοτηο-£α5 νροπίν»

(ΰβπι.)
Ηβα1ίΗΪ]}', ΰγι«5 Ρ, ύγΜινώί Ρ
Ηβ&ΐΐην, ίγιήϊ, άνοο-Οϊ, ίτγκινόϊ Ρ. Ιη
Γοοιιεί Ηβαΐίη, «δρωο-τοϊ Ρ. Ββ Ηβ&ΐί^,
ϋγιιινώϊ ϊχβ Ρ, €Ϊ Ιοχ» το σ-ώμα Ρ
Ηβαρ (βηύβΐ.), χ»μα η, ο-ωρόϊ τη ; τηβίαρη.
ττλήβοϊ η, αθροισ-μα η. Α ιηβΓθ ηβαρ,
αριθμέ &λλ»« (Εκτ.)
Ηβαρ Ιΐρ, νίω, χόιβ ί"ίίΙ(/ χώνννμι, ίκο-ωρίΰω

V
,

ίξογκιί» Ρ
,

οτιννίο» Ρ, ίττιφορά» Ρ.
Ηβαρβά Ιιί^ΐι, ιτολύχωστοί V

ΗβαΓ, ακούω, υπακούω, (Ιο-ακούω, υπακούω,
κατακούω, άκροαομαι Ρ, κλύω Ι , άΐω V.

ΗβαΓ ον βηηΐΐίτν, μανθάνω, ττυνθάνομαι,

(κπ-υνθάνομαι V. ΗβαΓ ϊη Γβ4ΐ1Π1, άντα-
κούω V. ΗβαΓ ΜΤΟη^Ιν, ιταρακονω Ρ.
ΗβαΓ ΟβίΟΓΘ, ιτροακούω Ρ, ΐΓροττννθάνομαι
Ρ. ΗβαΓ οηβββίί βρο^βη οί, Ββ βαΐΐβά,
(!.(/. καλοϊ ακονω, κ8λα£ ακούω, <ΐ ακούω,

μωρός κλύω V. Οηθ ιηιικί ηβαΓ, άκονστέον.
ΗβακΙ (αά).), άκουστ8« V. Ηβαπί ο£,
(κιτνστο* Ρ. "ν^ηαί οαη 1>β Ηβακί,
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Λκοΰσιμ,οί 7. λνΐι&ί ου§1ιί ηοί ίο Οθ
Ηθητά, ανήκουστοι V. Ηβο,ΓβΓ, ακροατής
μ, Ρ. Ηβαπη^ (αφ.), «πήκοος V. Έγ
ΟΠθ'β Ον/Π ΙΐΒΆΤΪηξ, αϋτήκοο; Ρ. Τ1ΐϊπ§
Ιιβαι-ά (ίΐώβΐ.), άκουσμα η, V
ΗβΑΠΠ^, ακοή/, άκρόασις/, Ρ; (οίηβ'ντβ),
πΰστι»/ Ρ
Ηβαι-ΐί οη : ν. ΗβαΓ
ΗβαΓδΟ,^, ΪΠ0«• \>γ, άκοη έπίσταμαι ( Τηηο.).
Οϊνβ Ηβ&Γββ.^ βνϊάβηΟΘ, άκοήν μαρτυ
ρία (Ώβτη.)
Ηββτί (86£ΐί οί ίββίΐπ^δ), ψυχή/ γνώμη /
φρόνημα 71, καρδία/, V, ψρήν (!/('/ φρένίϊ/ V, θυμοί 7η, Γ, κίαρ η, V, ήιταρ η,
7, σττλάγχνον η, V, λήμα η, V. Ταΐεβ
ίο ΙιεβΓί, ίνβνμί'ομαι Κ. "ννϊϋι οηβ
ΗθίΙΓί, Ικ μια.5 γνώμηϊ (Ζ?β771.). ΡγΟΠΙ
ΟΠθ'β Ηρ.ΊΓί, ίκ φρ«ν05 Γ, τω νω V,
φρ«νόθίν Γ, ίκ τήί ψυχήϊ (Ζβη.). Το
βρεαίί ΪΓΟΠ1 Ιΐιβ ΗβαΓί, τάπο καρδίαϊ
λίγίιν (Εην.). Ιτοη-\ιβα.νίβά, ο-ιδηρόφρων
V. δΙοαί-ΙίεαΓίβά, «ΐψυχοϊ, τλησικάρδιοϊ
V, κράτιστοϊ τήν ψυχήν (2'ΑΐίΟ.). ΗβαΠ-
ΟΓβιιΙάη•*, θυμοφθόρος V. ΗβιΙΓί (ρΗγ8-
ίοαΐ), καρδία/: ΙηιΙ ν. δίοπιαοΗ
ΗβαΓίΙΐ, Ιστία / {σχάρα / V. Αί ίΗθ
ΙαβϋΓ^Η, {φί'(ττιθ5 V, τταρ«σ-τιο5 V
ΗβαΓί1β88: ν. (1) Οαβί, (2) ϋββρΜΓΐη^
ΗθΛΓί^ : ν. (Ι) Ηθβ.ΐίΐιν', (2) 8ΐηοβΓθ
ΗθίΐΙ (βν,ΙβΙ.), καύμα Π, το θίρμόν Ρ, θίρμό-
τη»/ -Ρ

,

βάλττοϊ η, V
,

αΐβοϊ η, V
,

ηλίου

βολαί/ ρΐ, V. Ηββ.ί (τηβίαρή.), το 4ξί,
το σφοδρόν, φρόνημα νίανικόν (Ζ?β772.).

8ίίβίπ§ Ιιβ&ί, πνίγο$ π. αηά πνίγη η, ρ/,
Ρ. Ηβαί οί 8ΐιηηγ (Ια^β, ήλιοι τη, ρΐ, Ρ
Ηβ»ί (ΐ)«τδ), θάλπη V

,

διαθίρμαίνω Ρ
ΗεαίΗ, ΗβαίΗβΓ, ίρίίκη/ Κ

Ηβ&νβ (αοί.), αίρ»; (ηβν.1.): ν. 8ν?β11
Ηβ&νβη, ουρανός τ», αίθήρ //», πόλος τη, V.
Ηβανβη-οοΓη, διογινή* V. Ηββ,νβη-ββηί,
διόσδοτος V. Εα11ίη£ £γοπ» Ιΐββ,νβη, διο-

ΐΓ€τήϊ V. Βν• Ηβ8.νβη ! (ϊη βυρρίϊοαίϊοη),
ιτροϊ θέων, (ίη ίΐ(_1)11ΓίΙΙΪοη) μα τοϋ; θ«οΰ$
Ρ, τοϊΐ9 θίούϊ μαρτυρομαι V

,

Ζήνα δ
'

βρκιον καλή (βορη.)

Ηβανβηΐ^, ουράνιος, επουράνιοι, θ((ο«, ού-

ρανοΰχο; V. Ηθ&νβηΐ^ 1)0(1ΪΘ8, τα

μ«τί'ωρα Ρ. Όίβ01133 ΗβϋΛ'βηΙ^ ΒθΟϋβ8,
μίτιωρολογίω (ΡΙαΙο)
Ηθβ,νίΐν, βαρίκι Ρ
Ηβ»νίηθ88 : ν. (1) "ννβίσΗί, (2) βοΓΓον
Ηβαν^, βαρΐϊ, {μβριθήΐ ; τηβίαρ/ι. δ«ινό«,
ίπαχθη» Ρ. Υ&τγ \ιββ,\γ, ύπ«ρβριθή$ V.
Βθ Ιιβίΐν^, ίπιβρίθ», βρίθ» V

ΗβοαΙοιηΙ), Ικατόμβη/, V

Ή,βάζβ (βΐίδίί.), Ιρκοϊ η, φράγμα η, Ρ
Ή,βάξβ (νβτΐ) : ν. Ρβποβ
Ηβά§βΗο§, ίχίνοϊ τη, Ρ
Ηθθά : ν. Ο&γθ
Ηββάίυΐ : ν. ΟιΐΓΘίνιΙ
Ηββόϋβδβ : ν. ΟλγοΙρβη
Ηβθΐ, πτίρνα /. Βθ Λί ίΗθ θηβΠΒ^'β
Ιΐββίβ, κατά πόδαϊ τήν ττολίμίων «(μι

(ΤΗηο.)
ΗβϊίβΓ, μόσχοι /, V, πόρτι* /, V. ΟΙ α
ΗβϊίθΓ, μόσχιοϊ V
Ηθί§1ιί, βψοϊ η, μ^γ«θοϊ η; (Ηί^Η ρΐίΐοθ),
άκρα/ άκρον η, V

,
αΙπο5 η, V. Ηθί^ΐΐίβ,

μίτίωρόν τι (ΤΑΐίβ.), τά Ιρυμνά (Χβη.).
Ηβϊ§1ιί (οί θχοβίίβηοθ), άκμη"/, άκρον η,

V
,

ανθοί 71, Γ
,

άωτοϊ τη, V. Βθ »ί ίΐΐθ
Ηβϊ§Ηί, ακμάζω, ανθί» V

Ηθϊςΐΐίβη (θΧα^βΓαίβ), αίρα, α(ρβ λόγω
Ρ, μίγαλΐνω Ρ
Ηβίηοαβ : ν. ΜοηδίΓονιβ
ΗβίηοιικηβΒδ : ν. ΜοηδίΓθ8Ϊί7
Ηοϊγ, κληρονόμο* τπ, Ρ. Βθ Βη Ιιθϊγ,
κληρονομάω Ρ. Βθ £α11 Ιΐθίΐ", παγκληρίαν
Ιχ» V

Ηβίιβ88, (πίκληρο* /, Ρ. \νβ(1(3β(1 ίο
αιι 1ιρϊγ688, ϊγκληρον «ΰνήν προσλαβών
(Εν,τ.)
ΗθΠ, *Α(δηϊ, "Αιδηϊ αηά "Αδη* τ», V

,

Τάρ-
ταροι 77», V

,

οί κάτω V
,

ν<ρτ«ροι θιοί V.
Οί ΗθΙΙ, Ταρτάρ€ΐο« V

,

Στυγιο» V
,

Άχ«-
ρούσιοϊ V

,

νίρτιρθ5 V
,

χθόνιοι V

Ηθ11θΙ)0ΓΘ (βρβΟΪ&Ο ΪΟΓ Π1&<3ηβ88), ίλλίβοροϊ
τη, Ρ. ΟιΐΓβ ντϊίΐι ΗθΙΙθοοΓβ, ίλλ•-
βορίϊω Ρ
Ηβΐιη (ο£ βΐιίρ) : ν. ΒιιάάθΓ
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Ηβΐΐη, Ηβΐΐϊΐβί, κυνίη αηΊ κυνή / κράνο;
η, κόρυ»/ Γ, πήληξ/ Ρ", 'ννϊίη §ο1άβη
Ιικίπι, χρνο-οπήληξ Κ. 0γ68£ θ£ Ηθίπίβί,
λόφο; τη, V
Ηβΐπίβΐηαη, κνβίρνήτη* τη, οίακοο-τρόφο; τη,
ν
Ηβΐρ (βιώβί.), ώφΛιια αη«? ώφίλία / ί-ττι-
κονρία/ ίττικοΐρηο-ι;/, αρωγή/, {πτηρίτημα
η, αλκή/, Γ, υπουργία/ 7, αρηξι»/ Γ,

ίττάρκ ίσ-15 / V, ιτροο-ωφίλημα η, V, βοήθί ια/ Ρ. Δ οοπιίη§ ίο ίιβίρ, *πιβοήθ«ια
/, Ρ
Ξβΐρ (νβτο), «πικουρίω, ίτταμννω, παραγίγνο-
μαι, τταρίσ-ταμαι, βοηθέω, ο-υμμαχίω, ύττη-
ρ«τίω, (ξυΐΓηρ£τίω, ύττουργίω, τιμωρέω, ύφιλίω,

ίπωφίλί'ω, άρήγω 7, ίπαρήγω 7, αλίξω V,

άρκίω 7, άμύνω Γ, βοηδρομίω Γ, τταρα-
στατί'ω V, ο-υμπαραστατίβ Ρ. ΟοΠΙβ Ιο
ίΗβ Ηβΐρ θ£, ιτροο-βοηθί'ω Ρ, τταραβοηθί'ω Ρ.
Ηβΐρ ίη ΓβΙιιπι, άντιβοηθί» Ρ. Ηβΐρ
ίη αοοοίηρΙίβΗϊη^, ο-υγκατίργάζομαι. Οηβ
Πΐα.-ίί Ηβΐρ, άμιιντί'ον, βοηθητί'ον Ρ. Ηθν7
ολπ Ι Ιιβίρ ί* ? Ηον/ οοιιΐά Ι ηβΐρ ίΐ ?
ττώϊ οΰ μΑλω ; (ΡΙαΙο) : τί δ' οϋκ ϊμίλλον ;

(8ορη.). Ι νιΐΐ ηοΐ ίΐςΐιί ίη ίηβ §ιι1£
ϊί Ι 08,η ηβΐρ ίΐ, τον αγώνα οϋκ ίν τω
κόλττω ίκών <Ιναι ποιήο-ομαι (ΤΙηιο.)
ΗβΙρβΓ, βοηθέ; τη, ο-υμπρακτωρ τη, <τνλ-

λήιττωρ τη, αρωγό; Τ?ί, / V, τιμάορο; αηά
τιμωρό; τη, / V, 0-νμτταραστάτη; τη, Κ

,

βοηδρίίμο; τη, V
,

ο-υν•ργατη; τη, V
,

ο-υν-

αγωνιστήί Τ», Ρ
Ίΐβίρίΐισ ((1(1].), ίττίκουρο;, αρωγό;, ο-υνφγό;

Γ, ίττίρροθο; V

Ηβ1ρ1θβ9, αμήχανοι V: ν. αϊ80 Μνβαΐί
ΗβΙρΙβΒβηβββ, απορία/ Ρ : ν. αίβο 'Φββ.ί-
11638

Ηβκι (βίίόβί.), κράσπ«δον, η (ηβη. τηείαρη.)
ΗβΠΙ ΪΠ, ίγκαταλαμβάνω Ρ : V. αΐκο 8ΐ1Γ-
γοιιικΙ. Ββ ηβΓηπιβά στ ίπη§β(1
(τηβΙαρΚ.), κραο-ιτίδόομαι (Ειιτ.)
Ηοπιΐοοίί, κώναον η, Ρ

ΗβΓηρ, κάνναβι;/ Ρ

Ηβη, ίρνι; /, όρνι; θήλιια V
,

άλικτρΰαινα

Ηβηοβ, Ινθο-, «νθίνδί, ίντίΰβίν ; (ίηβΓβίοτβ),
οϊν, ττρόϊ ταύτα
Ηβηοβ{θΓν7&π], ίΐο-αϋθι;, ΰοτίρον, {κ τοΰδι,
το λοιπόν, τον λοιπόν χρόνον V

,

όπιο-» V
,

<ξονι<Γβ«(ν) V
,

*ν«τβ«(ν) V

Ηβηοηωαη, νττηρ<τη; τη, Ρ
,

οτταον τη, V

ΗβΓ : ν. ΗΪ8
ΗβΓαΙά, κήρυξ τη, 4γγ«λο; τη. Ββ & ηβΓ»1<1,
Κηρυκιν». ΡγΟοΙ&ΙΠΙ »8 £1 ΗβΓ»1ά, κη-
ρνσ-ο-ο. Νβ^Οΐϊ&ΐβ 1)^ 3. ΗβΓ8.1ά, 4ιτνκη-

ρυκ<νομαι Ρ. Ηβπιΐά'3 8ΐα(ί, κηρνκ€ΐον
η, Ρ. ΗβΓαΙά'β ηιβ88α§6, κήρυγμα η,
κηρνκίυμα ΤΙ, V

ΗβΓΪι, χλόη/ φντόν η
ΗβΓ^Η^β, νομή/, χόρτο; τη
Η('ΐ•οιι1βαη, Ήράκλίΐο;
ΗβΓά, άγΛη / βοτα η, ρΐ, V, βουφο>βια
η, ρΐ, V

,

βοο-κήματα η, ρΐ, V. Οοποπιοη
ΗθΓίΙ. οΐ πολλοί, ο'χλο; τη, ττλήθο; η, αριθμέ;
αλλ»; (Ευ,Τ.)
ΗβΓάβηιβ,η, βουκόλος τη, V

,

βοτήρ τη, V
,

βουφορβό; τη, V
,

βοηλάτη; τη, Ρ. Ββ &
ΙιβπΙκιηΗη, βουκολίω V

ΗβΓβ, ϊνθαδί, αυτόθι, αύτον, ίντανθα, τανη).
ΗβΓβ Ι ίΐηι, 8δ' ίΐμί V

ΗβΓβαίΐβΓ : ν. ΗβηοεΓοΓ^ΛΓά
ΗβΓθάίΐ3Γγ, ττατρωο;, ττάτριο;, πατρικό;.

ΗθΓβάίϊ&Γ7 οαβίοηιβ, τα πάτρια Ρ
Ή.βΤβάϊίγ, το ο-υγγ€νί;

ΗβΓΠΐβΙίθ»11γ, στ«γανώ; Ρ
ΗβΓηιίΙ;, «ρημίτη; τη (Εοάββ. Ονββίι) : ωββ
οίοπόλο; ΟΤ ίρημίαν άγα V

ΗβΓΟ, ήρ»; τη, ανήρ τη, άριστο;. Ββ 8. ΗβΓΟ,
άριο-τίύω. ΗβΓΟΪηβ, ήρωΐ;/ V
ΗβΓΟΪο, ήρωο;, ηρωικό; Ρ : ν. αίβο ΒΓβνβ.
ΗβΓΟΪο νβΓβθ : ν. Ηβχ&πιβί«Γ8

ΗβΓΟΠ, ερωδιό; τη
ΗβΓββΙί : ν. Ηϊηίδβΐί
Ηβδίίίΐίβ, όκνίω, κατοκνίω, μΛλω, άμηχανίω

V
,

ίνδοιάξω Ρ
Ηβ3Ϊΐ8.ί.ίη§ (αφ.), αμήχανο;, οκνηρό; Ρ
ΙΙβίίΐίΐίίοη, 6κνο; τη
ΗβίβΓοάοχ, 1)β, ίτ€ροδοξίω (ΡΙαΙο)
ΗβύβΙΌ£βηβ0118, άνομοιοίιδή; (^1?•ίΆ'<.)
Ηβν : ν. Οαί
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ΗβΧ8,111βίβΓ3, τά ίξάμίτρα Ρ, & ήρωος ρυθμός
Ρ, ήρωικαΐ στ£χ«ς Ρ
Ξίάβ (βίίόβί.), δέρμα Π, βύρσα /, διφθέρα
/, Ρ, ρινός/, V, δέρας η, V, δορά/ V.
Μαάβ οί Ιιϊείββ, 8<ρμάτινος. ΟονβΓ Μτίίη
Ηκΐβδ, καταβυρσόω Ρ
Ηκΐβ (νβτΙ>), κρύπτω, αποκρύπτω, κατα-
κρύπτω, καλύπτω, επικαλύπτω, στέ'γω,

αφανίζω, οττγάζω, Κίύθω V. Ο&ττγ αν&γ
ΪΟ Ιύώ', ϋπίκτίθίμαι. Ββ 1ιί<Μρη βαΐβ
αν?Β.γ, ύπέκκαμαι Ρ. Ίϋάβ ΟΠΘδβΙί, κατα
δύομαι Ρ, κ€«β<β V. Ηϊάβ οηβ'β ίαοβ,
έγκαλύπτομαι Ρ. Οηβ ΠΙΙΙβί ηκΐθ, κρυπ-
τέον. Ηκΐάβη, κρυπτός, κρύφιος, κρυφαΐος,

λαθραίοι V, απόκρυφο: V, ΟΤ Η8β λανθάνω.
Ιη α Ηϊάάβη ιηαηηβι* : ν. 8βθΓβί1γ.
\νΚαυ 8ηοιιΙ<1 \>β ΙιϊάάβΠ, συγκαλυπτέος
V, άφανιστέος Ρ
ΗΐάβΟΙΙδ, άμορφος, δυσιιδής, αΐ'σχιστοϊ, φρι
κώδης Ρ
Ηϊάβ0118ηβ88, άμορφίο / V
Ηία1ϊη§-ρ1αθ6, κ«υθμών τη, V, Κίίθος η, V,

μυχός τη, V
ΗίθΓΟρηοηυ, ίιροφάντης «ί, Ρ
Ηϊ§Η, υψηλός, μίτέωρος Ρ, μιτάρσιος V,
άσ-τρογ€Ϊτων V, πυργώδης V, νψηρ<φής V.
Ου ηί§Π οΐϊββ, ϋψίκρημνος V. ΒοΓΠ 011
1ΐϊ§Η, υψιγέννητος V. Ηϊ§1ΐ-1)0Γη : ν.
ΝθΙ)1θ. Ηίι,Ή-Ιΐ]ίη(1θ(1, υψηλόφρων, ύψί-

φρων V, μεγαλόψυχος Ρ. ΗΪ§1ΐ-ΐονθΓΪη^,
νψίπυργος V. ΗΪ§1ι-41ΐΓ0ηβά, ύψίθρονος V.

Μακ:ηϊη§ νϊίη ηϊ§η-ν7Γοα§ηΙ; βρίπί,
εντόνως καΐ οργή χωροΰντ€ς (ΤΗηο.).
Ηί§ΙΐθΓ, ύπέρτ<ρος V, άνώτ«ρος.Ρ. Ηϊ§1ΐ68ΐ;,
υπέρτατος V, ύπατος V, βψιστος V, ανώ

τατος Ρ. Ββαοη ίηβ Ιιί^ΙιβΒί ροίπί,
ακμάζω. δοίΐΓ υρ ίο ηίςηβδυ ηβ&νβη,
ίξακρ£ζ€τ" αιθέρα πτίροίς (Εητ.). ΒΐΊΠ£
ΐΐιο ηοιιβθ Χο ίΐιβ Ηΐ§ηβ8ν ροίηύ οι
ιηίββΓ^, δώμα θριγκώσαι κακοΐς (Εητ.) :

θριγκόω ίίΐ. Βπίΐιΐ βνβπ ίο Ιΐιβ οορϊη§
βίοηθ

Ηΐ§1ι, Οη ηϊ§η (αάν.), άνω, ύψοΟ V. Εγοπι
οη Ηϊ,ζΐι, ύψόθ€(ν), ανωθ«(ν). Οη Ιιί^Ίι
ςτοΐΐηά, <νΙ μιτίώρου (ΤΙιαο.)

Ηϊςίτν/αν : ν. Βοαά
Ηϊ^Ιΐννβ.^ΠΙβ.η, λωποδύτης τη, Ρ, οδουρός
Μ, V
ΗίΙ&ΓΪΙ^ : ν. Ιογ
ΗΪ11, όρος η, κρημνός τη, πάγος τη, λόφος τη,
άκρα/, κλιτύς/ V, όχθος τη, V
Μίΐΐπ, κρημνώδης Ρ
ΗΪ16, λαβή/ κώπη/ Γ
Ηίπίδβΐί, αυτός, αυτή, αυτό ; (τβ/Ιβχίνβ),
{αυτόν, {αυτήν, ίαυτό α/ιοί αυτόν, αυτήν,

αυτό. Οί Ηίπίδβΐί, Ιπϋβροικίβιιΐΐν,
αυτός, αύτος καθ' αυτόν, άφ' ίαυτοϋ γνώ

μης (ΤΆωο.)
Ηίηά (άοβ), Ιλαφος/
Ηίηά (ΓΟδίϊο) : ν. Οουη1;Γγιιιαη
ΗϊηάβΓ (αά/-), & δπισθί(ν)
ΜίΓκΙβΙ1 (νΡ,τΙι), κωλύω, άποκωλύω, ίπικωλύω,
διακωλύω, παύω, ιΐργω, ίξίίργω, βλάπτω,

αποτρέπω, ούκ έάω, εμποδίζω Ρ. Οηθ
ηιιικί ΙιίηάβΓ, ούκ έατέον

ΗίηάβΓΘΓ, κωλυτής τη, Ρ
Ηίηά6πη§, ΗίηάΓ&ηοβ, κώλυμα η, ίμπό-
διο-μα η, Ρ, αποτροπή/ Ρ
ΗΐπάθΓΪΠξ (αά).), έμπόδιος, (αάν.) έμποδών
Ηϊηοίηιοδί., ϊο-χατος, πύματος V, βοτατος V
Ηϊη§β, στρόφιγξ τη, Ρ
Ηίηί (νΒτϋ), παραδηλό» Ρ, ύπαινίο-ο-ομαι
Ρ
Ηϊρροροί&πιιΐβ, Ιππος ποτάμιος (ΗβΤ.)
Ηιγθ («ωόβί.), μισθός τη, μιο-θοφορά /, Ρ.
ΕοΓ ΠΪΓβ, 4πΙ μισθω. 8βΓνθ £θΓ ηΪΓΘ

(β«ρ. οί ηΐθΓ0βη&Γ7 ίΓΟορβ), μιο-θοφορέω
Ρ. 8θΓνίη§ ίοΓ ΗΐΓβ (αά).), μισθοφόρος
ΗΪΓΘ (νβτί), μισθόομαι Ρ, μισθω πίίθω Ρ.
ΗΪΓβά (αά}.), μισθωτός Ρ
ΗΐΓβΙϊη^ : ν. 8βΓνβη4, ΜθΓ0βη8.Γ7
ΗΪΓΪη§ (8ΗΪ)8ΐ.), μίσθωσις/ Ρ
ίί\Ά, έκίίνου, τούτου, τοϊδί. ΗΪ8 0\νη, εαυ
τοί, αύτου, σφέτίρος V
ΗΪ88, Ηΐ88Ϊη§ (ίωόίί.), συριγμός τη, Ρ
ΗΪ88 («βτό), συρϊζω αηά συρίττω. ΞΪ83
οΕ (ΐηθ βίΛ^β), έκσυρίττω Ρ, έκβάλλω Ρ.
Βθ ηΪ88βά θ£Γ, εκπίπτω (Όβπι.)
ΗίκίΟΓί&η, λογογράφος τη, Ρ, λογοποιός
ί», Ρ, συγγραφ<ύς τη, Ρ
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ΗϊβίΟΓ^, ο-υγγραφή /, Ρ, λίγοι τη, ρΐ, V.
\νπίθ ΗΪ8ίθΓγ, ο-υγγράφω Ρ. Ηβ Η&8
£&ΐηβο! 8, ρΐβ,οβ ΐη ΗΐβίθΓ7, π€ρ£«στιν
αύτώ των Ιργων ή μνήμη (Ζ)β7/1.), ΟΤ ΊΙίβ

άιίμνηστοϊ. Το βΧΒΓοίηβ ΙΗΪ8 ϊιι ίΐιβ
1ί«Ιιί οί ίΗθΪΓ 1π8ΐθΓ}τ, <ξ«τάζ<ιν {κ των

συμβίβηκότων αύτοΐϊ (ΰβηΐ.)
ΗΐβίΐΊοηΐο, θ<ατρικο* Ρ
ΗϊΙ (βτώβί.) : ν. Β\οντ
Ηΐί (νβτΐή, τύπτω, βάλλω: ν. αίβο 8ίή1τθ.
Ηΐί ίΗθ ηιαιΊί, τυγχάνω, τυγχάνω σ-κοποΟ
Γ, κυρί'ω Γ. ΙΙίΚίης' ΙΗθ ιιΐίΐι-ΐε (αφ'.),
17ΓΚΓΚ01Γ05 Γ

Ηίί«Η : ««β εμποδίζω
ΗίίΗβΓ, ένθάδ<, ενταύθα, διΐρο
ΗΐΐΗβΓίΟ, €15 το νΰν V, δίΰρο Γ, μέχρι τούτου Ρ
ΙΙϊνΐϊ, ο-μήνοϊ η. ΚυΠ α Ηΐνβ οί ϋβ Ηοηβ^,
βλίττω
Ηο ίΗθΓΘ ! ουτοϊ
ΗοΕΓ-ίτοβΙ, πάχνη/
Ηθαΐ'(1 (ίΐίδίί.), θησαυροί 7»
Ηθ3,π1 (νβτΒ), άποτίθημι, θησαυρίζω
Ηοεγνθ, τραχϋ* την φανήν Ρ
Ή,ΟΒ,τγ, πολιοί, λ«υκο5 V, λιυκανθή* V
ΗοΒΗΙβ : ν. ία,Ώΐβ

ΗοΗ^οΗΚη, μορμώ /, Ρ. Ρπ^ηοβη νΐίΗ
α ΗοΗςοΗΙΐη, μορμολύττομαι (ΡΙαΙο)
Ηοβ (νβνΐ)), ο-κάλλω Ρ
Ηο£ : ν. Ρΐ£
Ι Ιοϊκί : ν. Καϊδβ
ΙΙοΙά (βογποΙΗιπ^ ίο Ιίΐΐίβ ΙιοΙγΙ οί),
λαβή /, άντιλαβή/ Ρ. Υοα πιιιβί Ιίββρ
α Ιί§Ηί Ηοΐά οη ί,Ηβ ΒΪΙηαϋοη, άνηλη-
τττίον έρρωμένω* των πραγμάτων (ΰβηι.)
Ηοΐά (οί 8. βηΐρ), άντλο* τη, αντλία /,
κοίλη ναί* Ρ
Ηοΐά (νβτΐ), Ιχω αηά (σχω, κατέχω, κρατίω,
κτάομαι, νέμω V. ~ί&γ Ηο1(1 οί : υ. ΌΙΪΏξ
ίο. Ηο1ό )>,•«•!<: ν. Κβ8ίΓ8.ϊη. Ηοΐά
ΗβίοΓβ οιιβ, προέχομαι, προβάλλομαι Ρ.
Ηοΐά ΐη (ΗθΓ8ββ), άνοκωχιύω V. Ηοΐά
οηί: ν. Κθβΐβΐ. Ηο1<1 οαί (οπβι•),
προτ«ίνω, ιτροτίθημ.1 V, νττοτίΐνια Ρ. Ηοΐα
οιιί αβ.ιίηκί, αντέχω αηά άντ£ο-χω. Ηοΐά
ΟνβΓ (ΐη άβίβηοβ), ύπφέχω, V, ύπ«ρτ«£νω

V. Ή,όΙά ίο^βίηβΓ, ο-υνέχω. Ηοΐο! ηρ,

άνέχω. Ηοΐιΐ ! πανί, πανο-αι, 4π(ο•χί* V.
ΙΙοΙά (οοηβΐάβι•) : ν. ΟοηβΐάβΓ. Ηο1(1
(ουηίίΐίη), ο-τέγω, χβρέω, κέχονδα V
Ηοΐβ, χάο-μα η, όρυγμα η, τρώγλη /, Ρ.
ΙΑνιη£ ΐη ηοίθβ, τρωγλοδύτη* τη (ΑηβΙ.).
Μα.1<Β λ ηοΐθ ΐη : ν. ΡΐβΓΟβ

Ηοΐΐάβ.7) ίορτή^"
Ηθ1ΐηβ88, •ύο-έβιια_/| οο-ιότηϊ^ Ρ
Ηοΐΐοντ (αά}.), κοϊλοϊ, κ«νο5, γλαφυροί V,

κοιλογάστωρ V; τηβΙαρΗ. Φιτουλο; : ν. αίβο
ν&ΐη
Ηοΐΐον (βΐίδβί.), τό κοίλον Ρ, τα κοίλα Ρ,
κ<υθμων 7», V, γΐαλον η, V
Ηοΐΐονν οιιΐ, γλύφω
ΗοΙΙοΐΛ'ηβδδ, κοιλάτηί^, Ρ
ΗοΙιπ-ΟΗ,Ιί, ττρΖνοί/
1 Ιο] ν, 8ο-ι.θ5, ίνιο-ίβήϊ. θίοο-ίβήϊ. άγνάΐ, άκή-
ρατος, €υο-«ιρτο» V; (οί ρΐβ.068 8,ηά ΐπΐη^δ),
θιϊο5, ίίράϊ αηά ίρό$, άβατοι V, άοτιβήϊ
V, άψαυο-το« Ρ. Ιη ;ι Ηοΐ^ παβ,ηηβΓ,
ό<τίω5. Βθ Ιΐθ1}', ιύο-•βέω, άγιο~τ<ύ<».

Η0Ι7 ρΓθοΐηοΙ, τέμ«νο5 η, άλσ-ο* η

Ηοιηα^θ : ν. ΗοηοιίΓ, \νοΓ8Ηΐρ
Ηοηιβ, οίκο» τη, 1<γύ!λ/, δόμοι τη, ρΐ, V,

μέλαθρον η, V, ττ-ατρώον ίο-τία5 βάθρον

(8ορΚ.) Ββ1οη^ΐη§ ίο Ηοπιβ, οίκτος.
Το ηοαιθ, ΗοιηβνναΓΟΪδ, ο(καδ«, ίπ' ο(κον.
Αί Ιιοιιΐβ (αάτ>.), οίκοι, ένδον, κατ οίκον,
δόμων έο-ω V. Λί ηοηΐθ («<//. ). (νδημο*
V, έφέοτιο$. ΗθΠ1θ-1ίββρΐη§, οίκονρόϊ.

Κββρΐη£ αί Ηοηιβ, οίκουρία/] V. Ιιΐνθ
βΧ Ηοηιβ, οίκουρέω, έτιδημέω Ρ. ΐτοτα
Ηοηιβ (/μ/γ.), οΐκόβί(ν). Γγοπι Ηοηιβ

(«'//.). έκδημοι. ΑΗδβηββ £ι•οηι Ηοηιβ,

έκδημία /. Βθ &08βηί ίΓΟΗΙ Ηθηΐβ, έκδη-
μέω. Ηοηΐβ-αϋδίποί, ή ιτ(ριοικ<« Ρ. Α
Ηοπιβ Λνΐιϊοΐι 18 ηο Ηοηιβ, άοικο$ «ϊο-οί-

κηοαϊ (8ορη.)
Ηοπιβίβδδ, ανέστιο* V, ανάστατο* V
Ηοπιβΐ7, άιτλοί*
Ηοπιΐοΐ(ίβ : ν. ΜιΐΓάβΓ
ΗθΠίΟ§βηβου8, ο-υγγ•νή* Ρ, ομοιομιρή* Ρ
Ηοηβ: ν. \νΗβίβ4οηβ
Ηοηββί, πιστά* : ν. αίβο ^\1$ί, Τηιβ



Ηοηββίγ —ΗοβίβΒβ 113

Ηοηββίγ, πΐο-τις/: ν. αίβο Ταβίίοβ, ΤπιίΗ
Ηοηβ^, μίλι η, μίλίσ-ο-η5 άνθ«μόρρντον γάνοί
(Αββοη.). Ηοηβ^οοηιβ,κηρίοντι. Ηοηβ}•-
ίοη^υβά, μ.ίλίγλωσ-σ-05 V
ΗοηουΓ (βιιδβΐ.), τιμή /, δόξα /, αξίωμα η,
ο-ίβα.5 τ», Γ. ΗοποαΓ ίο (θΓβ<ϋί Ιο) α
ρβΓ80Π, κόσ-μος 7η, άγαλμα η, Γ, αγλάισμα
η, Γ. Οίίΐ οί ηοηοιίΓ, γίραβ η, χάριβ
/. Ναϋοηαΐ ΗοηουΓ, το κοινον αξίωμα
(Ώβτη.). 8βηββ οί ΗοηουΓ, α\&ά*/
ΗοηΟΙΙΓ (νβτο), τιμά», σέβω αίί(/ σί'βομαι,
κοσμίω, όταινί'ω, γιραίρω, τίω Γ, σίβίζω Ι7

,
τιμαλφή» Γ. ΗοηουΓ ΠΐυοΗ, προτιμάω,
(κτιμάω. ΙιΟνΐησ ΗοηουΓ, φιλότιμοι.
"\Λ7ιίΗουί ηοηουτ, άτιμο*. Οηβ ωυβί
ηοηΟΙΙΓ, τιμητίον Ρ .

ΗοηουΓ&ΗΙβ, ΗοηοιίΓβά, τίμιοϊ, Ιντιμο;,
καλόδ, γ«ράσμΐ05 V

ΗοηουΓΕΙοΙ^, καλώϊ, ίντίμωϊ Ρ

Ηοοί, χηλή/ Γ

Ηοοίί, άγκιστρον η. Ηοοίίβά (αφ*.), αγ
κύλοι V

. Ηοοίί -ηΟδβά, γρυποί Ρ
Ηοοροβ, Ιιτοψ τη, V

Ηοοί, καταβοάω Ρ. ΗθΟίϊη§, καταβοή/
Ρ
Ηορβ (βιώδί.), Ιλττίϊ/
Ηορβ (νρτο), ίλιτίζω, προσδοκά», καραδοκώ•
7. Ο&υδθ ίΟ Ηορβ, έπίλτίζω Ρ
Ηορθίαΐ, <ΰ«λΐΓ19, ίλιτίδιβν μ«στ05 V

Ηορβίβδδ, άνΛιτιστοϊ, όίνίλτη-ϊ V
,

δύσιλπ»

V
,

άίλιττο» V. Ββ ηορβίβδβ, ανιλττίστωδ

Ϊχ-Ρ
Ηορίϊίβ, οιτλίτηϊ τη
ΗοΓάβ, ιτλήβοϊ η, βχλοϊ τη
Ηογπ, κίρα« η. Μβ,άβ οί Ηογπ, κιρόδ«-
το» V. ΗοΠΙβά, Κίρασφόρο; V

,

«ρέστης

V
,

ίίκ£ρω5 V. ~νίϊΟϊ ΟΓϋΠίρΙβά ΗθΓΠ8,

Ιλιξ V. Ηοι•η1β88, άκιρω$ Ρ
ΗογγϊΗΙθ : ν. ΤβΓΓΪίοΙθ
ΗοΓΓίά, μιαρόΐ, βδιλνρο! Ρ, βδΛνκτροιτοϊ V

ΈΙοττϊ&βά, 1)β : ν. ϊ"β»Γ

Ηογγογ : V. Εβ&Γ
ΗθΓ8β, ϊιγιγοϊ τη, /, ιτώλο5 7», /. Ββ1οη§ίη§
ίΟ ΗθΓ8β8, ΙίΓΙΠκό», ΐΐΓΤΓίΙΟΪ V

,

ϊπττιοϊ V
.

ΒΓβθά ΠΟΓ868, ίττίΓΟτροφίω Ρ. ΒΓθ«ϋη§

οί ΗοΓββδ, Ιιτιτοτροφία /, Ρ. Βγθο.1; ϊη
ΗθΓ8β8, ιτωλοδαμνίω. Γοιίά οί ΗθΓβθ8

φίληπΓ05. Ηανίησ οθαυίίίυΐ ηοΓΚββ,
«ΟΐΊΠΓΟ* V. ^ΐίη ν^Ηίίβ ΗθΓ8β8, λ«νκό
ττωλοϊ V

,

λίύκητ-π-05 V. ΡίσΗί Οη ΗθΓ8β
1>αΛ, Ιτπτομαχίο» Ρ. Εί§Ηίίη§ οη ηοΓββ
Ηαοΐί, Ιιτιτοβάμων V

.

"^Γίίη ίουΓ ΗοΓδβδ.

τίθρΐ7ΠΓθ$ V
,

τ(τράορθ5 αηά τίτρωροϊ V
.

δουικίίη^ νίίη ηοΓβββ' ηοοίβ, ίτπτόκροτοί

V
.

ΗοΓββ-ίΓΕηβρΟΓί (βΗϊρ), ναΰϊ ίιτιτα-

γωγόϊ Ρ. ΟθΓΠΠ18.η(1βΓθί ΓΙΟΓΒβ, ΙίΓΙΓαρχΟΪ
τη, Ρ. Καοβ-ηθΓ8β, κΑη« ϊη αηά κ&η*
ΪΙΓΙΓΟΪ. Καββ-0θυΓ8θ, ίτητάδρομοϊ τη.

ΤΓ3,οβ-ΗθΓ8β, ο-<ιραΐοϊ ϊίγιγο» V
,

ο-«ιρα-

φορο$ τη, V (βοηβΐίτηββ τηβίαρη. /οτ
ΑββίβίαηΙ)
ΗθΓ8βππαη, ΊΐΓΐΓ€νϊ τη, Ιτητοτη» τη, ΙιπΓ€υτήϊ
»», V

,
ΙιπΓηλάτη» ττ», V. Βθ 8, ΗοΓββιηαη,

ίΐΓΤΓΐύω, ί-π-ιτηλατίω

ΗθΓ8βηΐ8,ηδΗίρ, ίτπτ•£α /, V, ή Ιιττηκή Ρ.
Γβ&ί οί Ιιοι-ββπιαηβΗϊρ, ΙιπΓηιμα τ», V

ΗθΓ8β-Γ810θ, Ιτητοδρομία /, Ρ
ΗθΓί8.1θΓ^, ιτροτρ«ΐΓτικόϊ Ρ
ΗοΓίίοΐΐΙίΐΙΓβ, κηττίία /. Ρ
Ηοδρίίίΐοΐβ, ξίνιο$ αηά ξίίνιος, ιτολνξίνοϊ V

,

φιλόξίΐΌϊ V
,

«ίίξίνοϊ V
,

τταν8<$κο$ V
,

ίϋτράττίζοϊ V

Ηοβρίίβ,ΗΙ/, φιλοξίνωϊ Ρ. Ββοβίνβ Ηοβρΐί-
&0Ι7, ιτροξίνίω V

,

ιτιινδοκίύω Ρ
Ηοδρϊίαΐ, νοο-οκομίϊον η, Ρ (Ιαίβ ιοοτά).
ΚαύΐΒΤ ν8β Άο-κληιτκίον ΟΤ Παιννιον π,
Ρ, Τβπιρίβ οί Οοά οί Ηβίΐΐίη^ (ινηβτβ
Ιηβ βίοΑ νΐ6Τβ ΙΤΐαΙΐΦ), οτ Ιατριΐον η, Ρ

(ϋοοίοΓ'β βϋΓ^βΓγ). ί
δ ηοί ίηβ ρΓβνβ,ίΙ-
ίη§ Ι&οΙς οί άίβοϊρΐΐηθ ϊη α οίί^ Γββροη-
βΐοΐβ ίοΓ ίΗθ 1αΓ§β ηιιιηοβΓ οί οουΓίβ
αηά Ηοβρϊίαΐδ ? άκολαο-ίαι ιτληθνονσ-η*
{ν -ιτόλίΐ, άρ' ον δικαστήρια τι καΐ Ιατρ<ΐα
Ίτολλά άνοίγίται ; (ΡΙαίο)
Ηοδρίίβ,Ηί}•, %ινΙα/, φιλοξινία/ Ρ
Ηοδί (βηίβΓίαϊηβΓ), ξ<νο5 αηά (<ΐνο« τη,
ιτρόξ(νο5 τη, V; (οί ίηη), νανοοκιν* ττ», Ρ.
Ηοβί (β,πη^), στρατό» 77», στόλο* ττι
Ηθ8ία§β, 8μηρθ5 77»
Ηοδίβββ (οί ϊηη), ιταν8οκ«ντρια/(4Γ.)

15
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Ηοδίίΐβ. ίχθρόί, πολιμιθ5. δνσμίνήϊ, δνσνου$,
ίνοντίοϊ. άντίοϊ V, παλίγκοτοϊ V, άνάρσιοϊ
V, πικροί V, δύσφρων V, άνταΪ09 V Ιη
α ηοβίϊΐβ ΠΐαηηβΓ, ίχθρώ$ Ρ, δυσμίνω5 Ρ,
«ναντίω; Ρ. Ββ Ιιοκίϋθ, 4ναντ£ω5 διά-
κιιμαι Ρ, ϊχθραν συνάπτ» V, δι' Ιχθρα«
ίμολον Γ. ΜβΛτβ 1αθ5ί.ϊ1θ, πολιμόομαι Ρ
ΗοΙ, θ»ρμό$, διάπυροϊ; τηβίαρΚ. θ«ρμ<$β, όξνί,
σφοδροί Ρ, νίανικό* Ρ. Μαΐίβ Ηοί,
θιρμαίνω Γ. Ηοί βρπη§5, αϊ θ<ρμαί Ρ
Ηοίρ). πανδοκιίον η, Ρ
Ηονβΐ, καλίβη/ Ρ
ΗονβΓ, αίωρίομαι, ποτάομαι Γ, πίριποτάομαι Κ
ΗονβΓΪη^ (αά}.), μίτί'ωροϊ Ρ, μίτάρσιο; Γ
Ηουηά, κ<κ»ν «ί,.Λ €«ρι$ κΐων Γ. ΡΌΙΙονν
ηουηάδ, κννηγιτίω : ν. αΖ«ο Ηυπί
Ηοιιγ, ώρα /: ν. αίβο Τΐπαβ. Ηοιιγ
(τηβίαρ/ΐ.) καιρέ; »*, ακμή _/

'. ΙΙοιιγ-

§18,93, κλίψίδρα ,/
ϊ Ρ

Ηθϋ8β, οίκοϊ ί», δόμοϊ 7ΪΙ, Γ
,

δώμα ίΐ, V
,

οίκημα Π, οϊκησί!./, οΐκία^/] Ρ, οικοδόμημα
η, Ρ, Ιστία /| V

,

μέλαθρον η, V
,

στέγη

/, V. Ιη ίηβ Ηουββ (αά).), ίφί'ο-τιο; Γ,

ίπώροφοϊ Κ
,

δωμάτων νπόστϊγο$ Ρ
. Ββ

ηθυ8βά, δωματόομαι V. Οβ,ΓΓΪβΙ• θ£ Η]8

ονη ηοιίδβ (ιΐιβ βηβίΐ), φ€ρέοικο$ τη

(Ηβ8ίο<ϊ). ν. αίβο ¥β.τα\1γ, Ηοιηβ
Ηθϋ8βΙ)Γβ»ΐ£βΓ, τοιχωρύχο» τη, Ρ
Ηοαββηοΐά : ν. Γ;ιυιί] ν
Ηοιίδβΐιββρβι•, ταμίας τη, θΙκονόμθ5 ΤΠ, /,

οίκουρό; ΙΠ, /. Ββ Λ η0113βΐ£θ6ρ6Γ, οικο
νομάω, ο'ικουρέω, ταμιινω Ρ
Ηοϋββίίββρϊη^, οΙκονομία_/"Ρ, ή οικονομική/ Ρ, οίκονρημα η, V

Ηουδβίβδδ, αοικοϊ V
,

ΙτΑ ξένης χώρας όίοικος

(8ορ/ι.)
ΗοV ϊ πώς, πη, τφ τρόπω V

,

ποίω τρόπ» V ;

ίάβρβηάβηΐ),

δπως, βπη, οίον, οϊως, 8σον, η ;

ϊηΐβτ}.), ώς, οίον, οΐβς ; (αρτββΐηρ νηίΐι
ρβτβοη), οίοι V. Ηο\ν &πι Ι ίαΐΐβη
ίΓΟΠ) ιτι^ Ηί^α ββίειίβ ! οίοϊ «ν οΐβς Ιχω

(8ορη.). Ηον ί&τΐ ττόο-ον; Ηοτν§Γββΐ?
ΗονηΐΛΠ^Ι πόσος; (άβρβηάβηί), όπόσος.
Αί Ηο\ν §Γββ.£ α ρήοβ? πόσον; Ρ. Ηον
Ιοηβ ? ττόο-ον χρόνον ;

Ηονίϊβίΐ; : ν. ΝβνβΗΐιβΙβββ
ΗονβνβΓ, 6μ»ϊ, καίτοι, γ€ μήν V

,

?μιτα5 V
,

μί'ντοι Ρ, ον μήν αλλά Ρ, ον μί'ντοι.
αλλά Ρ. ΗονβοβνβΓ (ιη &η7 να^
^η»ΙβνβΓ), όττωο-οδν Ρ. Ιη ηο ναγ
λνηΛίβνβΓ, Ονδ' ΟΙΓΜΓΟννΡ, οΐδ' όττωο-τιοίν
Ρ
Ηο^Ι (βΐώβί.), όλολυγμόί τη, V

Ηθ\ν1, νλακτί'ω, όλολνζω V
,

άνολολΐξω V
,

μυκάομαι V

ΗυΙ) (οί 4ηβ ϋηϊνβΓββ), ομφαλο$ τη, V

ΗυΙιΒυΙ), βόρυβο5 τη
ΗηοΙίδίβΓ, κάιτηλοϊ τη, Ρ. Όββλ νίίΐι
■»8.γ ϊη α ρβίΐ^ ηυοΙιβΐβΓ'β κρϊι-ίί, καπη-
λίνίΐν μάχην (Αβ8θ/ι.). Η.ι\ν)ί αΐιοπί.
1β8£0Π8 1ίΙ;β α ΗαοΙί^ΙβΓ, καιτηλ<ν«ν τα

μαθήματα (ΡΙαίο)
Ηυά(11β <»3β1ηθΓ» οτο-τΑλ• : ν. αίβο Οονά
Ηοβ: ν. ΟοΙοπγ
Ηιι§ : ν. Έτα\)τ&οβ
Ηυ§β : ν. θΓβ*<;
ΙΙαΙ) (οι α βηίρ), σ-κάφοβ η
ΗΐΙΠΙ, βομβί'ω. ΗίΠΙΙ 3, Τΐΐηθ. μινϋρομαι V

Ηυπίαη, άνθρώιηιοΐ, ανθρώπινοι Ρ, βρότίΐοϊ
V
,

βροτήσιοϊ V
,

ΟΤ Μ8β κατ ανθρωπον.
Ιη »11 Ηιιπι»η ρΓοΙ)8.1)ί1ϋ7> «ατά το
άνθρώπίΐον Ρ, 8ο-α γ« τάνθρώπ€ΐα Ρ, άνθρη-
π«£»» Ρ. Αο(; Ιίΐιβ & Ιιαηιαη 1>βίη§,
άνθρωπ«νομαι Ρ
Ηιιηιαηβ, φιλάνθρωποί
Ηΐΐω^ηβΐγ, φιλανθρώπ»; Ρ. Ββη&νβ

Ηαιηίίικ.;]}•, φιλανθρ»π<νομαι Ρ. Τΐ'Βϋΐ
ΠΙΙΙΒίΐηβΙ^, φιλάνθρωπου χράομαι Ρ

ΗΐΐηίαηίΙ^, φιλανθρωπία ^ Ρ, το φιλάνθρω-
»ον Ρ; (Ηυπΐ8.η ηβ,ΙιΐΓβ, Ηαιιιαη Η£β),
το άνθρώπιιον, τα άνθρώπ<ια, άπαντα τάν-

θρώπ«ια V
,

το άνθρώπινον Ρ
Ηυιη&ηϊδβ: ν. 0ϊνί1Ϊ3β
Ηυιιι1>1β (αφ.), μίτριοι, κόσ-μιο;, ταπίΐνό;,
χαμαιπίτής Κ

,

ο4κ ίπιφανήϊ Ρ, οτιν•ο-ταλ-
μίνοϊ Ρ, ίιφίιμί'νοί V. Ββ 1ΐ11Ι1ΐΙ)1β,
μ€τριάξω, σμικρόν φρονίω V

,

μίτρίωί

φροκ'ω Ρ, μέτριον «μαυτόν παρί'χω Ρ
Ηαηι!)1ϋ (νβτΐι), σνστίλλο), στορίννυμι, κο

λόνα, ταπ€ΐνόω Ρ, κόσμιον ποκ'ω Ρ
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ΗΐιπΛ1ίη§ (ίΐώβΐ.), ταΐΜίνωο-ΐϊ,/, Ρ
Ή.Μΐη{>1γ, μ«τρί»5 Ρ, ταιτ€ΐν»ϊ Ρ
ΗιπηΙ)ΐι§ (ίπιροβίοι•), αγύρτη* τη, γόη$ »»
Ηιιιηάπιιη : ο. ΟΙά-ί&δΗϊοηβά
Ηιιπιϊά : ν. Μοίβί,

Ηιιιηϊάϊί^ : β. ΜοϊβίιΐΓθ
Ηιιπιίΐίαΐίοη, ταιτηνότηι/ Ρ
Ηιιηιϊ1ΪΙγ, τδ κόσμιον, το μίτριον, ταιτ€ΐ-

νότηϊ/ Ρ, τό χαμαίζηλον (/«00Τ.)
Ηΐ1Π1111ΐη£ («7ί4.νί.), βόμβοϊ »ί
ΗυιιιοΓουβ : ν. "^ϋϊ^
ΗυπιουΓ (βν,ύχί.) : ■». (1) ΒίβροδίΙϊοη,
(2) \νΐ*. Οοοά-ΗαπιουΓβά, €νκολο« Ρ
ΗαηίΟϋΓ (υβτδ), χαρίζομαι, ίττιφί'ρω όργάϊ
τινι (ΤΗηο.)
ΗϋΠίρβά, κιιρτόϊ V, κνφόνωτο; Ρ
ΗιιηάΓβά, εκατόν. ΗαικΙπχΙΐΗ, ίκατοο-τό«
Ρ
Ηυη£6Γ, λιμό$ τη,/, πάνα/, νηο-τ« ιτόνοί V,
νηοτίϊ αίκία V. ΚΪ11 ί)

}
Τ

ΙΐΙίηςθΓ, λιμο-
κτονί'ω Ρ. Όγϊη§ οί Ηιιπ^θγ (αά).),
λιμοθνή$ V

Ή.ΜΏ%Τγ, α<ΓΐΤ05, νήοτίϊ V. Βθ ΗΐΙΠ^Γγ,
ιτίινάω, άο-ιτί'ω

Ηυηί, Ή.\ιηϋιΐξ (ηώβΐ.), βήρα/ κννηγάτιον
η, κυνηγία/ V

,

άγρα/ Γ

Ηιΐηί (νβτΐ)), θηρεύω, κννηγίτί'ω, διώκω,
ϊχνίνω, θηράω V

,

άγρίνω V
. Ηπηί) άθ\νη,

ίκκιινηγίτίω V. Ρίί ί» 1)θ ΙΐΙΐηίβό, βη-
ράο-ιρ.05 V

.

8υ<χ•β8ϋ£α1 ΐπ Ηιιπΐίιι<ί,
«<ίαγρο5 Κ

ΗΐΙΠίβΓ, κννηγίτηϊ ί», θηροιτήϊ τη, κνναγός
τη, 4γρ€«τήβ τη

ΗογΙ : ν. ΤΙίΓον. ΗιΐΓΐβά, παλτό» V

Ηογ1ϊιι§ («ίόβί.) : ν. Τϊιτοντ
Ή.\ιτ\γ-ϊ>νίτΙγ, θόρυβοι «η, μώλοϊ »», Ρ

"

Ηαιτίΐΐι ! Ιού Ιού
ΗιΐΓΠΟ&ηβ : ν. 8ίοπη
ΗΐΙΓΤΪβάΙ^, ο-ύδην V

,

ιτανσνδ«£ Ρ
Ηυιτ7 : ν. Ηαβίβ, ΗλκΙοπ
II ιι Γ* (χιώχΓ.), βλάβη ./> βλάβοϊ η, λύμη/ ιτημονή /, V, ττήμα 1», Γ, ο-ίνο» Μ,

Γ
ΗΐΗ'Ι (ίΎ'ί'Λ), βλάτττω, λυμαίνομαι, λυιτ^ω,
ιτημαίν», ανιάω, άδικίω, καταβλατττω Ρ,
κακά; ττοΐί'ω Ρ, δηλίομαι V

,

ο~(νομαι V

Ηυΐ•ί£ϋ1, βλαβ«ρόϊ, λυμαντήριοϊ V
,

ίΐΓίζή-
μιο» Ρ
Ηυ3ΐ)£ΐηά («ΜΟ«Λ), άνήρ τη, ιγοΌ-ιϊ τη, V

,

άκοίτηϊ «ι, V
,

νύμφιοΐ τη, V
,

σ-ύν<ννο«

τη, V
,

ο-νν€υνίτηϊ τη, V
,

ίίνήτωρ 1)1, V
,

όμόλίκτρον κάρα V. Ι/)νίη§ ΗθΓ 1ιυκΙ>;ιικ],
φιλάνωρ V

.

Πανίη§ α 1>αά ΗιικΙ^αικΙ,
δυσάνωρ V

Ηαβύαηά (νβτ!>), ταμκύομαι Ρ : ν. αίαο
ΟοηίΓοΙ
Ηΐΐϋΐΐίΐτκΐιιΐίΐη, γίωργόϊ τη, αυτουργό; τη, Ρ,
γαιτόνοϊ άνήρ V. Βθ & Ηιΐϋΐιαικίηιαη,

γίωργίω
ΗιιβΙ)8.ηάΓ7, Λροτοϊ τη, V

,

γ«ωργ£α_/) Ρ
Ηιΐδΐι ! σίγα V

,

ού ο-ϊγ' άν^ξ<ι ; (8ορη.).
ΗαδΗ (νβτδ), ο-ιγά». Τΐϊβ ρ&ΐβ,οβ ίβ

Ηαβίιβά, ο-€ο-£γηται δόμοϊ (Ευ,ν.). Ηαδίι

χιρ : ν. Ηΐάβ
ΙΙιι^Κ", λί'μμα η, Ρ
Ήχι&\ίγ : ν. Ηοβ,ΐ'δθ

Ξυβΐΐβ: ν. Ριικίι
Ηαί, καλύβη/ Ρ, κλισία/, Κ

ΙΙ^ίΐοϊηίΙι, υάκινθο» τη
Η^αβηα, βαινα/, Ρ
~Άγάτ&, «δρα/
Η7ΐηβηβα1 : ν. ΜβΓΓΪαςβ
Η^πιη : ». 8οη§
Η^ρβΓΐ)θ1θ, υιτ€ρβολή/, Ρ. ΗτρβΛοΙΐοαΙ
1;ιΐ)^α;ι<;(Λ, ιτρο; ύπ<ρβολήν ττίπονημί'νοι

λόγοι (Ιβοο.). ΗγρβΓίιοΗο&Ι^, <1« <πτ€ρ-
βολήν Ρ, καθ" ύπ€ρβολήν Ρ
Η^ρΟΟΓΪδγ, άρ€τή5 ΊΓρθσΤΓθίηθ-15 Ρ. Η^ρΟ-
ΟΙ'ίίίο.α], άρίτήν ιτροο~ΐΓθΐούμ€νο$ Ρ
Η^ροίΗββΪΒ, *ΐΓΟβ€σΐϊ/ Ρ. Ιλ^ άο\νη β,π
Η^ροίΐΐββϊβ, τίβημι Ρ, {πτοτίθ<μαι Ρ. Οηβ
ιπιιχΐ 1»7 άονη αη Η^ροϊΗβΒΪβ, ύιτο-
θ€τ*'ον Ρ. Ιβυ 118 1»7 άονη (ίΐιϊβ Ιι^ρο-
ί1ΐί-'«Ϊ8), θώμίν, αηβινβνβά 1

>
ι/

\λ•Χ ϊί Ικ;
Ιίΐίιΐ ι1ο\νη. κίίο-θω στ 1ί ίπ Ιίΐίά άοντη,
κίίται (ΡΙαΙο)
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Ι, <γ<4, ϊγωγ«, ίμον κάρα V ; (ΐη οΒΙΐςηβ
οαβββ), «δι αηά όδ' άνήρ Γ, ήδ• αηά η8ι
γύνη Γ: ς

/"
. ΛνΊίΗ ίΗίβ Ηαηά οί ιηΐηθ,

τηδ« χίιρί V

ΙαιηΙιίο πιβίΓβ, μίτρον Ιαμβιΐον Ρ. ΑΛ?Ί•ίίθΓ
υ£ ί!ΐιη1)ί(,•8, Ιαμβοποιός ;//, Ρ

Ιθ6, κρύσ-ταλλοί »>. ΟονβΓθθ νίΛ ίοβ,
κρνο-ταλλοπήξ V

,

κρυο-ταλλόπηκτοϊ V

Ιαβα, διάνοια /, δόξα /! νόημα η, φροντίς

/, V, ΟΤ ΪΙββ δοκίί. ΤΙΐθ ϊάβα Ϊ8 οΐι&πη-
ίη£, Ιηιί ίΐβ βχθουίίοη Ϊ8 πηροκκΐοΐο,
το μίν ενθύμημα χαρίίν, το δί ϊργον αδύνατον

(Χεη.). Ιάβα (ϊη ΡΙαΙο'β ρΜΙοβορ/ιφ),
ΙΜα / Ρ, «Ιδο5 η, Ρ. Μβ» οί Οοοό!,
αϊτό αγαθόν οτ τά αγαθόν (ΡΙαίο)
Ιάβηΐϊοαΐ, ό αύτ05
Ιάίοίίο, άνονϊ, ανόητος, άφρων
Ιάΐβ, αργός, ροΊίνμος, ο-χολαίος/', άπράγμων Ρ.
Βθ ίίΐΐΐ', κάθημαι, άργέω Γ, καταργί'ω V

,

«λιννω V
,

ματάω Γ. Ιάΐθ (οί 8ρβ6θ1ΐ) :

ν. Ροοίίδΐι

Ιάΐβπβββ, αργία,/] ο-χολή/
ΙάΙβΓ, αγοραίο* τη, Ρ
Ιά1γ, ο-χολαίως Ρ; (οί βρββοΐι), μάτην,
άλλως, τήν άλλως Ρ, άλογίο-τωϊ Ρ
Ιάοΐ : υ. Ιπι,α^ο
Ιάοΐϊβθ : ν. "^ΌγβΙιϊρ
Ιά^ΙΙ (Ιιίϋΐβ ρίοίαΓβ), «Ιδύλλιον (ΙαΙβ ΟτβΐΚ)
η, Ρ
Ιί, ιί, «Εττιρ, ίάν οοηίτ. ήν αηά ίη ΡΙαΙο άν.
Ενβη ϊί
,

καΐ €ΐ. Ιί ΠΟί, <
1

μή, «άν μή,

μή χνχΐΚ ρατίκΐρΐί. Οΐι ίί...! «ίθί, •ΓΘ'
ωφ<λον

Ιςηίίβ, ίπτω, νφάπτω

Ι§ηοΙ>ΐ6, αίσ-χρός, φαύλος, άγ«νήϊ αηά
άγίννής, άμανρό; V

,

άσ-ημος Κ

ΐ£Πθ1)1γ, άγίννώς

Ι^ηοπιίηίοιιβ : ν. ϋϊββΓ&οβίιιΙ

Ι^ηοποίη^ : ν. ΌΪΆ§ΓΆοβ
Ιςηοηιηοβ, Αγνοια _/

",

άμαθία /, άμουσία Λ

άττ«ιρία /, φαυλότης /, άπαιδίυσ-ία /, Ρ,
άν«πιστημοσ•ννη £ Ρ
Ϊ£Ι10Γ8,ηί, άγνώς, άμαθης, άμονοτος, άπ«ιρος,
φαύλος, άπαίδίυτος, άνίπιο-τήμων Ρ, άνή-
κοος Ρ, άϊδρις V. Ββ ϊ^ηΟΓαηί, άγνοί'ω,
άμηχανέω V

,

δυσμηχανέΊο V
,

ξένιος «χω Ρ
1§1101'αη11^, άμαθώς, δι' άγνοιαν, άπαιδίΰ-

τω»Ρ
Ι&ΠΟΓΘ, άμιλλα
Ϊ1ί;ΐ(1, 'Ιλιάϊ/ Ρτονβτύ, ΪΙίβΔ οί \νοββ
(ββΙΊβθ Οί ΠΐϊβίοΐΊΐΐηββ), Ίλιά5 κακών

{Ώβτη.)
ΠΙ (αφ.): ν. δίοίτ. 111 (αάν.): ν. Ββθίχ.
8ρβ»1ί ίΐΐ οί, ιτροττηλακίζω, βλασφημί'ω Ρ

,

δνο-φημ«» V
,

κακοσ-τομίω V
. Ι11-ί;ι\ ι >υπ'(] :

V. υ^Ι/. ΙΙΙ-ίκΙνίΒθά, άβουλος V
Ι11Π688 : V. 8ίθ1<Ι1Β85

Ιΐΐθ^αΐ, άνομος, παράνομος Ρ. Ιΐΐβ^αΐ ΛοΙίοη,
ανομία /, παρανομία /

, Ρ
Ι11β§£ΐΗΐ;}', το παράνομον Ρ
Ι11θ£9,1ΐ7, άνάαω« Ρ, παρανόμωί Ρ. Αοί
Ϊ11«§3,11 7, παρανομβ'ω Ρ
ΙΠθ^ίΜβ (οΙυΓΓβά ίΙιι-ου^Η &£β), άμνδρός Ρ
ΙΙΙβ^ίίίπιαΐθ : ν. ΈΛβΙατά
ΙΙΙ-ίαΐβά : ν. ϋπίοΓίιιηΗ,ΐθ
111-ίθΓίαηβ : υ. ΜϊδίοΓίαηβ
ΙΙΙΪΟΘΓαΙ, βάναυο-ο«, άν«λ•0θίρο5 Ρ, φορτικοί
Ρ
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ΒΙΪΟβΓΒ,Ηΐ^, άνΛίυθιρία/ Ρ, το φορτικόν Ρ,
βαναυσία /, Ρ
ΙΙΙίοίΐ : ν. ΙΙΙβ^β,Ι
ΙΙΠίβΓ&ίβ, άμουσος, άπαίδίυτος, άμαθης
111-ίιιάί,'βά, πλημμελής. ΜαΙπης ϊ11-ι)ΐιό!£6ά
ρ1αη8, άκριτα μηχανώμ<νοι (Εητ.). 111-

^α'βίη^, άγνώμων
Ι11-1υο1< • ν. ΜίβίοΓίηηβ
ΉΙ-ίβΠίρθΓ, δυσκολία/^ Ρ
111-ΙβΠΐρβΓβά, δύσκολος, δύσοργος V, χαλ•-
»ός Ρ. Βθ ίΠ-ίβπιρβΓβο!, χαλίπαίνω,
δυσκολαίνω Ρ, δυσκόλως ϊχω Ρ
Ι11θ§ϊθίΐ1, άλογος Ρ, αλόγιστος Ρ, άο-υλλό-
γιστο» Ρ
Ι11-0Π1βηβα!, σκαιός V, δνο-ορνις V; (οί
•ΚΌΓάβ), δΰσφημος V. "^ΟΙΐΙβ οί ΐΐΐ ΟΙ1ΚΪΠ,

δυσφημία /, V. 8ρ('<ΐ1ί ^Οτάβ οί ΠΙ
ΟΠ36Π, δυσφημίω V

111-81100688, απραξία /, Ρ : ν. αίβο ΜΪ8-
ίοΓίιιηβ
ΠΙ-ίΓθ&ί, κακόν, λωβάομαι, αΐκίζω, υβρίζω,
λυμαίνομαι, προυσίλί'ω V, κακώς ποιί'ω Ρ.
Βθ Ηΐ-Ιτθαυβοί, κακώς πάσχ», δίΐνά πάσχω.
111-ίΓββίβά (<Κ#.), λωβητός V
111-ίΓββΙΐηβηυ, αΐκία / Οβρις / λώβη /
λ"Ι")/> κάκωσις/ Ρ
ΙΙΙαιηίπ.αίβ, λύχνους άπτ» Ρ
Ι11ΐ18Ϊ0η, φάντασμα η, Ρ
Ι11ιΐ80Γ7, ψ€νδή«. ΙΙΙυβοι-ν ίικίβρβηάβηοθ,
νπονλος αυτονομία {ΤΙιηα.)
ΙΙΙϋΒίΓΛίβ, σαφηνίζω, ίρμηνίϋω
ΙΙΙυβίΓβίΐοπ, παραβολή /, Ρ
ΙΠαίΙτίου» : υ. 01οΗοιΐ8. Ββ ίΠιιβίπονιβ,
πρ^πω V, ίμπρότω V, λάμπω V, λαμπρύ
νομαι Ρ
ΙΙΙ-νίΙΙ, δυσμίνκα /, δΰσνοια / κακόνοια
/, Ρ. Ββ&Γ ίΙΙ-νΠΙ, κακοφρονίω V,
δυσμινώς Ιχω Ρ, άηδώς Ιχβ Ρ. Ββ8.ΓΪη§
ΪΙΙ-νν'ΪΙΙ, δνσμινή*, δύσνους, κακόνους Ρ,
Βθ Ιΐι<! νϊοΐϊιιι οί Ϊ11-\νί11, ίπιφθόνως διά-

Κίΐμαι Ρ
ΙπΐΆξβ, «ϊδωλον η, ιΐκών /', «ϊκασμα η, V

,

φάντασμα η, Ρ; (πΐίΐηΐΐί&οίΐΙΓβά), ιϊδωλον
η, άγαλμα η, ξόανον η
Ιπιβ^ίηβΐίοη, φαντασία/, Ρ, δόξα/, 7

1 ΙϋίΙζίηθ, νοίω, ύποτυπόομαι Ρ : V. αΙβΟ
Τήϊαί
Ιιηοβοίΐθ : ν. ΙάΊουίο
Ιωοϊοβ : ν. ΌτίάΙε
Ιιηοπιε, μιαίνω
Ιιιιοιιθ (νϊνΗ ουΙίιΐΓβ), ίρδ• (ΙΐΙ. πβ,ίβτ),
μουσική παιδινω (ΡΙαΙο)

Ι Πΐΐίαίΐ', μιμί'ομαι, ίκμιμίομαι, άπακάζω Ρ,
άποτυττοομαι Ρ ; (ΪΠ ΓΪν&ΐΓ^), ζηλόω Ρ.
Οηβ ηιυχί ίηιίΐ ;ιΙι', μιμητίον
ΙπιίίαΙϊοη (ίΐΐθ βοί οί), μίμησις/, Ρ, Ιή-
λωσις /, Ρ ; ( 1 1 1 ίιι« ιιι;κ1(' Ιο ϊ ιιιί ΙίΐΙο),
μίμημα η, άπιίκασμα η, Ρ
Ιηιίΐιιίί νβ, μιμητικός Ρ
ΙΐΙΐίυΛυΟΓ, μιμητής τη, Ρ

,

ζηλβτή§ »», Ρ
Ιπιπιιιουΐαίβ : ν. ΡιΐΓβ
ΙπιΠ1Λίθη&1 (»1ΐ08ί1^), άμινηνός V

,

ά<ιδής Ρ;
(4>ηβϊπσ), κονφος, φαύλο;, ιντιλη'*
Τπιπα^υυΓβ, άκρος, Δμός
ΙπίΠΙβαδΙΙΓαοΙθ, άμιτρος, αμέτρητος, άπιιρος
άπί'ραντος, μνρίος. Ρτθν«Λ (οί ίΗβ ίπι-
ΠΙβίΙδΙΙΓ&οΙβ), ΤΗβ ρΓ0νβΓΐ)ί8.1 §3,11θΠ8
ΪΠ υΐΐθ 8βα, οί τής βαλάττης λιγόμινοι χόις

(ΡΙαΙο)
Ιαιηιβ»8υΓίΐΐ3ΐγ, λίαν, άγαν, άμί'τρως Ρ

,

ίπτιρ-

φυώς Ρ, άμηχάνββς /"*
Ιπιιηβάϊαυβ, ό αντίκα Ρ
ΙπιηΐθίΙίαυβίΥ, αύτίκα, παραντίκα, «ύθύς αηά
«ΰθΰ, (ύθ('ω5, παραχρήμα/*, συντόμως V
ΙπιηιοιίΒΟ : ν. Ιηιηιβαβυπιΐιΐβ, Ογο,ίΙ;.

Ιπιπιβηδθ (ίη ηυπιΙ)(>ι•), άνήριβμος V

Ιπιιηβηβθΐ^ : ν. Ιπιπιβ8,8ΐΐΓ8.1)ΐ7, 0Γββ<;ΐ7

ΙπΐηΐβΓ8β, βάπτω, ίμβάπτω Ρ. ΙΐηΠΙβΓΒβοΙ
(αά).), υποβρύχιος Ρ. Βθ ίΐηιιΐ6Γ36<1,
αφανίζομαι Ρ. Ηίΐνίη^ ίηιηιβΓ80(1 118

ονβΓ Ηβ8,<1 &ηά β»Γ8 ΐη α ίοΓΓβηί οί
&Γ£11ΐη6ηυ, καταντλήσας κατά τβν ώτ<βν

άθρόΌν καΐ πολύν τον λόγον (ΡΙαΙο)
ΙπίΠΙΪ^ΓίΐηΙ, Ιπηλυς
Ιπιηιϊηβηί : ν. ΙιηρβικΗη^
Ιηιπιοοϊ1ίΐ7, ακινησία/ Ρ
ΙπιπιοάβΓαΙβ, άμιτρος, πιρισσός, ύπβρβάλλων,
άρρυθμος V

Ιηιιηοίΐβπιΐοΐ ν, λίαν, άγαν, πιρισσά V
,

ύπιρ-

βαλλόντως Ρ
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ΙιηΐηοΛββί, Αναιδής, άναίο-χνντοϊ, αο-Αγηϊ Ρ
Ιπιπιοάββίΐ^, οναιδώϊ, άο-Λγώϊ Ρ. ΒβΗβ,νβ

ΪΠ1ΠΐΟ<1β8ί.ΐ7, άναιο-χυντίω Ρ
ΙπΐΠΐθά6817, άναίδαα /, άναιο-χνντία /, Ρ,
άσ-ί'λγίΐα /, Ρ
ΙπΗηοΙαΙβ : ν. δΛΟΓίδοβ
ΤηιπιυΓίΐΙ, άο-ωτοϊ : ν. αΐεο ^ϊοίβά
ΙπιπιΟΓίΐΙϋ^, άο-ωτία/, Ρ: ν. αίβο \νϊΛβ<1-
ηβ88

ΙαιπιΟΓίαΙ, αθάνατος, αμβροτος V, αφθιτοϊ V,

άίΐγ€νή? Ρ; (ΐη ΙιίβίοΓγ), άίίμνηστοϊ.
ΙπιπιογΙλΙ 6ηππί7, άΐδιος ϊχθρα (ΤΗμο.)
ΙπιπιθΓίίΐ1ίί7> άθαναο-ία^ Ρ
ΙπιΠΙΟΓίΛΐίδβ, άθανατίζω Ρ, θίοϊς Ισο» (8ορΗ.)
ΙπΐηίονίΐΒΙθ, ακίνητος, ασφαλής, ϊμιτίδος V,

αμετακίνητος, άμ«τάστατοϊ Ρ. Ββ ΪΠ1-
ΠΙΟνίΐΜβ, άτρίμί'ω V, άμίτακινήτως Ιχω Ρ
ΙπΐΠ10ν8,1)ΐ7, ίμιτί'δως, ασφαλώς, άμ«τακινήτως

Ρ
Ιπιπιιιηΐί.^ (ββρ. ίΓοπι ριιοΐίο ΙιαΓάβηδ),
άτβκια/, Ρ
ΙπιηιιιΐβΜβ : ν. Ιηιπιονϊΐοΐβ

ΙηιραίΓ, άφαιρί», κολοΰ», μαραίνω, λυμαίνο
μαι, μ€Κ)ω Ρ
Ιηιραΐϋ, άνασκολοιτίζω (Ηβτ.). Ιπίρ&ΐβά,
ίιιτο ράχιν *αγ<ντ« (ΑββοΗ.)

Ιπιραΐρβιοΐθ : ν. Ιπιπ)8.ί6ΐ•ία1

Ιπιρ&Γί : ν. Οοπιιιιιιιιϊοθ,ίβ

Ιπίραχϋ&Ι, Ισος, κοινός Ρ, άδίκαστος Ρ.
Αη ϊπιρ3ΓΐΪ3,1 οοιίΓί, ίσον καΐ κοινον
δικαστήριο ν (Ώβπι.)
ΙιπρίΐΓίί£ΐ11)Γ) *έ Ισ'ον> **** κα1• καλώς (Ώβτη.)
Ιπιρ£ΐ88αθ1β, άπορος Ρ, δΐσοδος Ρ, άβατος V,
άστιβής V
Ιπιρ£ΐ88Ϊοηβά, παθητικός Ρ
Ιπιρ&δδίνθ, απαθής Ρ
Ιπιρβϋθη*, δύσκολος. Ββ ΐπιρίΐίίβηΐ;, δυσκο-

λω$ ϊχω Ρ, άτλητί» V
Ιπίρ&ίίΘηί^, δυσκάλως Ρ, δυσφάρως V
Ιιηρβ&οΗ, ιΐσαγγ&λ» Ρ
Ιπιρβ&οΐιπιβηί, ιΙσαγγΑία^ Ρ
Ιπίρβάβ, βλάπτω, ίμττοδίζω, {μποδών «Ιμι ΟΤ

γίγνομαι, κωλύω, άποκωλΰω. ΙιηρίκΙβοΙ
ίτοιιι Γϋηηίιΐί; ίΗβ Γββί οί Ιΐιβ οοιίΓββ,

βλαβΐντα λοίσθιων δρόμων (Λββο/ι.)

Ιτηρβάϊπιβηί, κώλυμα η, (μπάδισμα η, Ρ;
(οί ίΗθ οοηβοΐβηοβ), 4νθίμιάν τι

Ιηιρβί : ν. ΤΙι•§β
Ιηΐρβηά, έφίσταμαι, ίπικριμάννυμαι, ίττιρρίττω
V, <πίκ€ΐμαι Ρ, {παρτάομαι Ρ. Ιπίρβηά-
ίη£, μέλλων, ίττιών, προκίίμ€νος, ίπιφ€ρί-

μ<νο; Ρ
ΙπίρβηβίΓβ,οΙβ, στεγανός, δυσιύρίτος V
ΙπιρθΓ&ϋνβ,ϊί.ί8,άναγκη(ι«ι*.»οΐ<Αο«ί<4βτ£ν)
ΙπίρβΙΌβρίϊοΙθ, αναίσθητος Ρ
ΙιηρβτοβρίΛΑγ, λάθρα, λαθραίων V, οτ ηίβ
λανθάνω

ΙπίρβΓίβΟΐ, ίνδίής, άτίλής Ρ, ίλλιπής Ρ
ΙπίρβΓίβΟίΐοη, έ'νδίΐα Ρ, το ίλλιττκ Ρ
ΙπιρβΓίβοΙΙ^, Ινδ€ώϊ, οοτηρ. ίνδ€«οτίρ<ΐ)ϊ Ρ
ΙηΐρβΙΊβίΙ, άρχικόϊ Ρ, ήγίμονικάϊ Ρ, μ«γάλην
αρχήν ϊχων Ρ. Μώβ ρΓΟ^Γβδβ ΪΠ
ΪΠίρβήαΙ ρθ1Ϊ07, τήί άρχήϊ ιτροκίΐΓΤ»

(ΤΙιηο.). ΙηνβδΙβά -ντίΛ ί.Ηβ ίπιρβπίΐΐ
ρυΓρΙβ, «τχήμα βαο-ιλικον π<ρικ<(μ<νο« Ρ :
ν. αίαο ΙηβίβηΪΛ. ΙπιρβΓΪίΐΙίβΙ;, & τή»
αρχήν ΐΓροθνμοΰμίνοί Ρ
ΙπιρβΓίΙ : ν. ϋ&π^βΓ
ΙπιρθΓΪΟϋβ, τνραννικόϊ, δίο-ιτοτικόϊ Ρ. Βθ
ΪΠίρβΓΪΟνίδ, τνραννίω Ρ
ΙπΐρβΠΟ\18ΐ7, τνραννικώϊ Ρ, δίΟΤΓοηκώϊ Ρ
ΙίαρβΠβΙΐ&οΙβ, άθάνατοϊ, άγηρωϊ, άγήρατοϊ,

άιταυα-τοϊ, άφθιτοΐ V, άο-β€στθϊ V, αδιά

φθοροι Ρ, άν€ξάλ«ιΐΓτθϊ Ρ
ΙιηρΘΓΐίηεπί : ν. Ιπιριιάβηί
ΙπιρβΓνίονιβ, οτ€γανοϊ Ρ
Ιπιρβίτίοβί^) νίότηί /, το σφοδρόν Ρ, ν«α-
νικον φρόνημα {Ώβτη.). ΕγλπΙΪΟ ΪΠίρβ-
ίυΟδϊϊ^, το ίμττλήκτωϊ όξύ (7%1«Γ.)
Ιπιρβίΐΐοαβ, λάβρο! V, θούριοϊ V, ο-φοδρόϊ Ρ,
ν«ανικ05 Ρ, νίοϊ καΐ οξν» (ΡΙαίο). ΤΙΐβ
Π1081 ίπιρβίαοΐΐβ ίθ&ΐ, το ν€ανικώτατον

(Ατ.)
Ιπιρβίυοιΐ8ΐ7, λάβρος V, φοράδην V, νιανι-
κώϊ Ρ. Αοί ΪΠίρβΙνίΟΙΙΘ^, ν€αν«νομαι Ρ
Ιπιρβίνιβ, Αρμη/
Ιπιρίπ^β β,^Η,ίΐΙΒί, ιτροο-κρονω Ρ
Ιίαρϊβίγ, άο-ίβιια /, δνο-σ^β€ΐα /, V, άνο-
σιάημ/, Ρ. Αθί θ£ ίπΐρίβΐ7ι άο-ίβημα
η, Ρ
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Ιπφίοηβ, άσ-«βή«, άνόο-ιοί, άβ«οί, άλιτήριο* Γ,

δυσ-σ-ίβήί V, άο-ηττο* V

Ιηιρίοϋίΐν, άνοσ-ίωϊ, δυο-σίβύ* Γ, άΜω*
Γ. Αθί ίπιρίοιίδΐ}•, άσιβί'», δνσ-σ-ίβί'ω
Γ

ΙπίρΙίΙΟβ,Μβ, άτίγκτο* V, ά|ΐ«£λικτθ5 V, άβιλκ-

το* V, διισ-παραίτητο* V, απαραίτητο* Ρ'3
(οί α ν,'ατ), άσπονδο*, ακήρυκτο• Ρ
ΙπίρΙ&Ο&οΙ}7, απαραίτητα* Ρ
ΙπιρΙ.απΙ, «(ΐφύω. Ιπιρίαηΐβά \)γ πίνΙιίΓΟ,
ο~ύμφντο*, ϊμφυτοϊ

Ιηαρίθΐηβηΐ : ν. Ιηβίπιπιβηί;

Τηιρίίο.αίο : ν. Ιηνοΐνβ
Ιπίρΐϊοίίΐ^ (νηίΚ νβτύ Τπίβί), παντιλά*,
άντικρν* Ρ
ΙπιρΙοΓβ : ν. Ργ»7
Ιπίρΐ^, νποσ-ημαίνω Ρ
ΙπιροΚίίο : ν. Ιπιρπκίβηί
Ιπιροΐϊίβ : ν. Κιιείβ

ΙπιροΓί (β7ίδβί.) : υ. Μβαηίη£
ΙιηροΓί (νβτί), €ΐ<τκομίζβ αηά ιΐο-κομίζομαι,
«Ισ-άγω Ρ. ΙΈπρΟΓίβΟ1, Ιπακτο*, *π«£-

ο-ακτοϊ Ρ, 6 €ΐ<πτλ('ων Ρ. Βθ ΪΠίρΟΓίβά,
φοιτά•• Ρ, «τιισ-ίρχομαι Ρ. λΥΗίΐΙ ιη;ΐ}-
Οβ ϊπίρΟΓί.βα', «1<ταγώγιμο5 Ρ. ΙπίρΟΓΐ»-
ΙΪΟΠ, κομιδή_/°, Ρ, «Ισ-κομιδή _/

, Ρ
ΙπίρΟΓίΕΐηΟΘ, ρθπη_/| ο'γκοϊ 7». Βθ θ£ ϊΐϊΐ-
ριιΓίίΐηοο, διαφίρω, πρ<σβ«ύομαι V. Ιί
18 Οί £Γβ8,ί ΪΠίρΟΓί&ηΟβ, ΟΓ ΓΕίίΙΐβΓ βνβΓ7-
Ιηίη£, μιγάλη γαρ ροττή, μάλλον δ) 8λον

(Ώβηι.). Μ&ίίβΓβ οί ίαιροΓίαηοβ, τά

διάφορα Ρ, τά διαφέροντα Ρ, δοπίθύη ίη <*
οί πηροΓί&ηοβ, τι τ»ν προύργον Ρ. Τηίηίτ;
Οί ΠΙΟΓΘ ΪΟΐρΟΓίίΙΙΙΟΘ, ττρονργιαίτίρον ττοιί'ο-
ααι Ρ, πιρί πλ«(ονοι ττοκΌμαι Ρ. ΤΗϊηΙί
ηοΙηίη§ οί πιογθ ϊπιροΓΐ8.ηοθ, ούδο»
4οτιν 4μοΙ πρ«ο-βύτ•ρον (ΡΙαΙό)
ΙπιρΟΓίαηΐ, μίγαϊ, σπονδαϊο», άξιόχρίω$ Ρ,
άξιόλογοϊ Ρ
ΙπίροΓίβ, τά €ΐσττλί'οντα Ρ
ΙηιροιΊυηαΙθ, άκαιρο*, λιπαρή* V. Βθ
ίπφΟΓίιιπαΐΒ, λιτταρί'ω, λιπαρά* ϊχ» Ρ,
πράγματα τταρί'χω Ρ
ΙΐηρΟΓΐΐΙΙίΛίθΙχ, προ* το λιπαρά* (8<ψ/ι.)
ΙιηροιΙυηίΐ^, τό λιπαρά, άκαιρία/, Ρ

Ιπιροκρ, ίττιτίβημι, ττροσ-τίθημι, πιριτίθημι,
ίπιτάσ-σ-ω, ίφάτττω V. Βθ ίπίρΟΒθά, έπ{-

κιιμαι Ρ. Οηβ ιηιΐδΐ ΪΠίρΟβθ, «ττιθίτίον
Ρ. Ιηιροκβ ιιροη : ν. ϋβοβϊνβ
Ιπιροδΐίΐοη : ν. ΙηιροδίιΐΓθ
Ιπίροββΐοίΐίί^, το αδύνατον Ρ. ΒββΪΓΘ
ίηιρο5χί1)ίΗ(ίί'8, αμήχανων Ιράν (Ευ,τ.)
Ιηιρθκχί1)1β, αδύνατο*, άπορο*, αμήχανο*. 14

Ϊ8 ίπίροδδϊοΐβ, ούχ οίον τί 4ο-πν, ούκ ϊοτιν.

1 1 13 ϊπιροδϊίοΐθ ΐΗαΙ. ούκ <ο-6' οπ»*....

Ιπΐρθ88Ϊθ1β ! καΐ πώ* ;

Ιπιροβί : υ. Τλχ
ΙηιροδίοΓ, γοη* ηι, αγύρτη* τη, άλα'ών τη,
Ρ, φ<ναξ τη (Αν.)
ΙπιροδίιΙΓβ, παράκρουο-ι* /, Ρ

,

φ«νακιο-μο*
τη, Ρ
Ιπιροίβηοθ : ν. ^β»ΐΓηβ88
ΙπίρονθΓΪβΗ, ίλασ-ο-οω Ρ
ΙιιιρΓ&οΙϊσαΒΙθ, άπορο*, αμήχανο*
ΙπιρΓθοβίθ : ν. ΟαΓβθ
ΙπιρΓβ^ηΛοΙβ, άνάλωτο* Ρ

,

άληπτο* Ρ
ΙπΐρΓβ58, τυπόω Ρ

,
<κμάοΌ-» Ρ
.

ΡΓβδΗΙ^
1ΙΙΐρΓΘ8δβ(1, νίοχάρακτο* V. ΙπΐρΓβ88
(πια^β αη ΐπιρΓβββϊοη οη αη αηάϊβηοβ),
καβικνί'ομαι, {κπλήοΌ-α. ΙπΐρΓΘ88 ν/ΪΙη α

ίββ1ΐη§ οί 8Η»πιβ, 4ν αίο-χύνη ποια• τινά

(Ώβηι.). Ι ^ηον ηοΐ \νΗαΙ ίιιιρΓβββίοη
ναγ 8«οιΐ8βΓ8 η^νβ πιαοΐβ ιιροα 70α, β τι

νμ•ϊ* π€π6νθατβ ύπο των <μών κατηγόρων
ούκ οίδα (ΡΙαΙο). ΙοαρΓθββίοη, τύπο* πι,

χαρακτήρ ηι, 4κμαγ•ΐον η (ΡΙαίο)
ΙπΐρΓβ88Ϊνβ, Ιντονο*, ο-ίμνόϊ
ΙΐΙίρηβΟΙΙ, δί'ω, καταδίω Ρ, •1ργα Ρ. Ηθ

Ϊ8 ίηΓονη ίηίο ρήδοη ο^ ίηβ ΕρΗοΓβ,

(* τήν ίίρκτήν ίσττ(πτ•ι ύπο των Εφόρων

(2'λκα). Ιιηριίδοηθίΐ (αφ-.), δ•ο-μώτη*,
δί'ο-μιοϊ V

Ιπιρηβοηπιβηί : ν. Ρηβοη
ΙιηρΓθοαΙ>1β, ούκ «Ικοι, ούκ Μδο{ο• Ρ,
παρά λογον Ρ
ΙπιρΓΟΠίρίιι : ν. ΕχΐβιηροΓβ
ΙπίρΓΟρβΓ, αίο-χρο*, άο-χήμων, άπρίττήϊ Ρ,
άτοπο* Ρ, δχχτπρτπή* V

,

ά«ική* V

ΙπιρΓορβΗν, αίο-χρά*. Ββηανβ ίιαρΓορβΗ^,
άο-χημονί'ω
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ΙΐηρΓ0ρΠΘίί7ι άτοπ-ία/ Ρ, 4(τχημο<Γ«νη/, Ρ
ΙκφΓΟνθ (ηβΐΐί.), ιτροκόπτω, ίτιδίδωμι Ρ,
<ττίδοσ•ιν Ιχ» Ρ, οτ Η8β βιλτίαν οτ 4τΛ το
βίλτιον. Μ&ν Ιηϊη§8 ϊιηρΓονθ ! μ«τα-
ιτία-οι βίλτίονα (Ευ,τ.). ΙπιρΓονβ (αοί.),
αύξανα

ΙπιρΓονβιηβηίι, ΙητΙΒοσ-νι/, α.9ξτ\ν*/> Ρ
ΙπίρΓΟνϊάβηΟΘ, ί<Γατ(α/, Ρ
Ιιηρί'ονίάβηί, άφιιδής, οσ-ωτοϊ
ΙπφΓΟνϊδβ, αϋτοσχιδιάζω Ρ
Ιπιρπκίβηοθ, αφροσύνη /, άβονλία /, Ρ,
άλογία/, Ρ
Ιηψναάβηί, κακοφρων V, άβουλοι V, αλό
γιστος Ρ, άίΓρόο-κπττοΐ Ρ
ΙπΐρΓϋάβηΐΐ7, άλογ£στως Ρ
Ιηΐρΐκίθηοβ, θράο-ος αηά θάρσος η, άνα£δ«ια
/, άναισχυντία/ Ρ
Ιπιρυ(1βηΙ, θρασ-ΰς, αναιδής, αναίσχυντος,
θρασ-ΰστομος V, κυνόφρων V. Βθ ΐπΐρ\1-
άβηί, άναισ-χνντί'ω Ρ, θραο-υοτομία V
Ιηιριιάβηΐΐν, άναιδως
Ιηιρυ^η, άντιλί'γω, καθάιττομαι
Ιιηραΐββ, ορμή/ οργή/. ννϊΐΗ οηβ ΐηι-
ρΐΐΙίίΡ, άιτο μιας ορμής (77ί ?«•.). Οηβίββΐ8
&Π ϊίαρυΐΒΘ, ορμή ΙττιπΙ-πτα τινί (ΤΚηο.)
Ιπιρυΐδίνβ, οργών, ίμιτληκτος, ιτροττίτής Ρ,
νιανικός Ρ
Ιπιρυΐβΐνβΐν, 8ι' οργής, οργής ϋπο V, καβ'

ορμήν V, νωνικώς Ρ
Ιπιρυηΐίν, α$«α /, Ρ. ^ΐίΗ ΐπιρυηϊΐ^
(αφ-.), χαίρων, ακλαυστο» V, (αάν.) άνατί.

Υοη βηαΐΐ ηοΐ βρβαΐ: \νϊι1ι πηριιηίίν,
οδ τι χαίρων 4ρχΐ« (8θρΚ.). Νοί \νϊΐ1ι
Ϊπιριιηϊ1;γ, κλάων V
ΙαίριΙΓΘ, ακάθαρτος, μίμιασ-μίνος Ρ, αναγνος
V

ΙηιρηΙαΙϊοη : ν. Βίαπιβ
Ιιιιραίθ, ονίΐδίζω, άνατίθημι, άναφίρω, ■π-ροσ•-
άιττω, καταιτιάομαι Ρ, καταλογίζομαι Ρ
Ιη, ίν ιοίΐΚ άαΛ. άβηοΐϊηρ (1) Ρΐβ,οβ ίη-
οίηάχης Ιη οηβ'β η&ηάβ οτ ρον/βΓ,
(2) Τίιηβ, (3) δίαίβ, (4) Οίι-οηπι-
8ΐαπο68, (5) ΙπδΙηιπίθηί,, (6) Μεβ,ΠΗ,

(7) Μ&ηηβΓ. Ιη ίηβ οακβ οί, ίιτί νήΐΗ
ρίη. Ιη ΟΌΓηραήδοη νήίη, προς υήΐίι

αοβ. Ιη ίηβ ίίπΐθ οί, Μ νηΐΗ ξ/βη. Ιη
ίΐιβ ηαηάβ, δια χιράν. Ιη Ιηβ ιηοαίΗ,
άνά στόμα. Ιη ίθίΐ1•, διά φόβου. Ββ ίη,
(νιιμι
Ιη&ΐ>ϊ1ίίγ, άιτορία/ το αττορον Ρ
Ιη&ΟΟβββίΜβ, άβατος, δυσ-ίίσ-βολος, δυσττρόίτ-
οδοίΡ
Ιη&οοιίΓίΐον, ΊτλημμΑιια /, Ρ : ν. αίβο
Εγτογ

Ιη£100\1Γ3.ίβ, ττλημμίλής : V. αίβο ^ΓΟΠ^
Ιηβ,Οΐίοη, ραθυμία/, %Βρα/, ραστώνη/, Ρ
Ιηειο) ίνβ, αργός, ροΛ)νμο5, μαλακός Ρ
Ιηίΐοίϊνβΐ^, ραθύμωί Ρ
ΙηαάβψΐΒ.Ιβ : ν. Όθ6οϊβη4
Ιηβ(1πΐΪ83ίΙ)1β, οϋ ιταραδίκτίοϊ Ρ
ΙηικΙνβΓίοηοο : ν. 0αΓθ1β£8ηβ88
Ιη&ηβ, κινος : ν. αίβο ΙΌοΙΐβη
Ιηαηίηιαΐθ, άψυχος
Ιη&ρρίίοαοίε, β.ν«τιτήδ<ιος Ρ, ίν ιταρί'ργω
ΙηαρρΓορΓΪα,Ιβ, αν«τιτήδ<ιο« Ρ
ΙηαΓίίοηΙ&ίβ : ν. 8ρββοΗ1β8β
Ιηαβηινιοη αβ, ί»«£, {τηιδή, ώς, άτι νοχίΗ

ρατίίβίρΐβ, οία ιοϊΐΚ ραΗϊΐΐρΙβ, οτ η»β
δσ-τις ΟΤ 6ς γ«

ϊηαύύθηϋοη : ν. Οα,ΓβΙβδβηβδβ
Ιηαίίβηίίνβ : ν. 0β.Γβ1β58
ΙηϋΙιάΛΙθ, ανήκουστος Ρ
Ιη;ιυ£ϋ>'ίΐΐβ, καινοποκ'ω, καινόω7', καινίζω Γ

Ιηαιιβρΐοϊοιιβ : ν. ΙΠ-οπιβηθά
ΙηΙχ>Γη, ϊμφυτος, <τυμφυτος Ρ, ίγγινής V
Ιηοαίοιιΐίΐϋΐβ : ν. υηϊηύβΐΐίςϊοΐβ
Ιηϋίΐηίαίίοη, ίττωδή^ ϋίίβΓ ϊη<»η(»ϋοη8,
ίΐΠ}δω, θρηνώ ίττωδάϊ (8θρΗ.). ϋδίη^
ίικ'ίΐηίαΐίοηδ, οΗ&ΓΠίβΓ, {πψδος
Ιηοαραοΐβ : ν. Τ7ηαΙ>1θ
Ιηοαραοίύ&ύβ, βλάπτω, ιτηρσω Ρ
Ιηοαραοίί}' : ν. ΙηαΙιϊΗΐ}'
Ιιιοαυίίοιικ : ν. Οβ,ΓθΙβδβ

Ιηββηβθ (#11081.), θυμιάματα η, ρΐ, θνος η,
V. Βιιιή ίηοβηββ, θνμιάα V. 8ιιιβ11ίη§
οί ϊηοβηδβ, θνώδης Ρ
Ιηοβηββ (υβτό) : ν. Αη§βΓ. ΙηοβηββεΙ : ν.

Αη§τγ
Ιηοβηίΐνβ, ορμή /, κίντρον η, όρμητήριον
η, Ρ
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Ιηο(•8Βίΐηΐ : ν. ϋβαββίβββ

Ιηοβδββ,ηίΐ^ : ν. Αΐνα^β, ΟοηΙίηαβ,ΙΙ^
Ιηοΐι, δάκτυλος τη, Ρ
Ιηοϊάβηΐ : ν. Ενβηί. Αη υηηίΐρρ7 ίηοϊ-
είθη* ΐη ΓΠ^ ίΟΓίυηβ, πάρίργον τής τύχης
(Εην.). Ττββ,ί 8.8 β,η ϊηοίάβηί, 4ν παρ-
ίργω τίθίμαι (βορΗ., Τ/ΐΙΙΟ.)
Ιηοΐάεηί&Ι, πάρ€ργος
Ιηοϊάβηΐαΐΐ^, ιταρίργως Ρ, Ικ πάρεργου Ρ,
Ιν παρί'ργου μέριι (ΡΙαΙο)
ΙηοΪΕΪΟΠ, τομή/"
Ιηοίίβ : ν. ϋι^β, Εχοίΐβ
ΙηοίίβΙΠΘΙΐί, Ορμή/ όρμητήριον ΤΙ, Ρ
Ιηο1βπιβηο}' : ν. Οπιβ1<;7, ΒβνβΓίΙ^
ΙηοΙβπίΘηί; : υ. Οηιβΐ, 8βνβΓθ
ΙηοΙίηίΐΙίοη, ροπή/
Ιηοΐίηθ {ατί.), κλίν», (άίβροεο) ίξάγω,

ιταράγ». Ιηοΐίηβ άονιι, κατακλίνω, καταρ-
ρέπω (8ορΗ.). Ιηοΐίηβ {ηβνΛ.), Ιϊί. αηά

τηβίαρΗ. ρέπω, φέρω Ρ, αποκλίνω Ρ. Ιη-
οΐϊηβ ίο οονβίοιΐ8ηβ88, ρέπω επί τ4 λήμμα
(Όβτη,.). Ιηοΐίπθά (τηβίαρϊι.), προπο-ής.
Ββ ίηοΐίηβά : ν. ^ιβη, ογ ««β πρόθυμος.
Ε.•ικΠγ ϊηοΐϊηβίΐ Ιο ίβηιρβι•, όξύρροπος
πρί>ς τάς οργάς (ΡΙαΙο)
Ιηοΐυάθ, «χω, συμπεριλαμβάνω Ρ
ΤηοοηβΓβηί, Αλογοι, ουδέν προς λογον

(Ρίαίο)
Ιηοοπιβ, πρόσοδος / Ρ, τλ Ίτροο-ιοντα Ρ :
ν. αίχο Κβνθηαβ
ΙηοοιηιηθηδίίΓαοΐΘ, άσύμμ<τροι Ρ
ΙηοθΏψ8.τ3.\Λγ : ν. Ιηοοηοβϊνβ,οΐ^, Ιη-
βηϊίβΐ7
ΙηΟΟΓηραΙϊοΙβ, άνοπτήδίίος Ρ, ανάρμοστος
Ρ. Ββ ϊηοοπιρβ,ϋοΐβ, άναρμοσ-τέω

Ρ
Ιηοοαφβύβηΐ, αδύνατος, άσύν*τος, άνιπιτή-
δ<ιο«Ρ
Ιηοοπψΐβίβ, άτίλήϊ, ήμιτίλής, ελλιπής Ρ.
Τίβγ ντϊύιάΓβνί ντϊύι ίηβΪΓ νϊοίοΓ^
ϊηοοπιρΙβίΘ, άτίλ€Ϊ τ§ νΐκχ] άνέστησαν

(ΤΆωο.)
Ιποοπιρίβίβηβββ, το ελλιπές (ΤΙιηο.)
ΙηΟΟΠίρΓβηθηβίοΙθ, άτέκμαρτος, δύσκριτο*
V, άσκοπος V, 6<ισκαταμάθητος Ρ

Ιηοοηοβϊνβ,οΐβ, αμήχανος Ρ. Οί ΐηοοη-
Οθίν&οΐθ Οβ»ϊΐ(;7, αμήχανος τ6 κάλλος

(ΡΙαίο). ΙηοοηοβϊνίΐΙ)ΐ7 νβΐΐ, άμηχάνως
ώς «ί Ρ. Ιη<5θηθβίν»1)ΐ7 Ε10Γ6, άμηχάνω
8ο-ω ττλίον (ΡΙαίο) : ν. αίβο Ιπίϊιιϊΐβΐγ
Ιηοοηοΐιιβϊνθ, απίθανος Ρ; (ϊιι Ιο§ίο), άο-υλ-
λόγιστοϊ Ρ
Ιηθθη§Γ110118, πλημμίλη'ς, άτοπος Ρ, ανάρ
μοστοι Ρ
ΙηθΟΙ18ΪάθΓ8,θ1θ, βραχΰϊ, φαΰλος, «ϋτίλής Ρ
ΙηϋοηκκΙβΓαΙθ : ». Τηχ>ιι§ηίΐ688
ΙηοοηβΪΒίθηί (οί ρβΓδοηβ), μ<το.βονλο$ Ρ,

άβίβαι.05 Ρ, τταλίμβολος Ρ, ϊμττληκτοϊ V,
κονφίνους V; (οί ί1ΐϊη§δ), διάφορος, άσνμ-
μιτρος Ρ
Ιηθθη8θΐ8,1)ΐ6, δυοιταραμνβητοί Ρ
Ιηοοηδί&ηογ, άιτιστία/Ι το άσ-τάβμητον Ρ
Ιηοοη8ί:ιηί, ανιοτος, αστάθμητος : ν. αίαο
ΙπβοπΝΪΒΐοιιί,

Ιηοοηίββΐαοΐθ, αναμφισβήτητος Ρ, άνίξί-
λιγκτος Ρ
Ιηοοηίϊηβηοβ, άκράτί«ι/
ΙηοοηΙίηβηί, άκρατης
ΙηοοηίΓονβΓίϊοΙβ : ν. Ιηοοηίβδ1»ο1β
ΙηοοηνβηΐβΠΟβ, ΖνσγίρΛ*/, άν€ηΊτήδ€ΐόν τι Ρ
Ιηοοηνβηίθηί, δνσ-χ€ρής, άχρηστος, άκαιρος,

άνίττιτήδίίος Ρ
Ιηοοηνβπϊβηίΐ^, άκαίρως V, άν*ιητηδ€£ίιις Ρ
ΙηοοΓρΟΓαίβ, σ-υμΐΓ«ριλαμβάν» Ρ
ΙηοΟΓρΟΓβαΙ, ασώματος Ρ
ΙηοΟΓΓβΟί,ιτλημμΛής :ν.αΙίΟ Γ&18Θ, ΤνΓοησ

ΙηοοΓΓΪ§^ο1β (οί ρβΓβοηβ αηά Ιηϊη^β),
ανίατος Ρ) (οί ίΗίη^β), άνη'κιστος. Βθ
ΐηΟΟΠΊσίοΙθ, άνιάτως (χ» Ρ
ΙηοΟΓΓΪ^ΐοΙ^, άνιάτως Ρ, άνηκίοτως V
Ιηοοπτίρϋοΐβ, αθάνατος, άφθαρτος Ρ,
αδιάφθορος Ρ ; (\νίίη 1)ΓΪΟβ8), αδαρος Ρ,
άδωροδόκητος Ρ, κιρδών άθικτος (ΑβίοΙί.)
ΙηθΓβ»8β (βΐίδβί.), αϊξησις /, Ρ, έιτίδοσις/ Ρ, προσφορά/, V
ΙηΟΓβ&βθ (αοΐ.), αυξάνω, Ιιτανξάνω Ρ, άί'ξω
αηά αδξ» V, οφΑλ» V, ιτιαίν» V. Ιη-
0Γ6&8Θ (ηβηΐ.), προκύπτω, πληθν», μίίζων

γίγνομαι Ρ, 4πιδίδωμι Ρ, ίπίδοσιν (χα Ρ,
βάλλω V

16
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ΙηΟΓθάΛίϋ^, το Αιτιο-τον, άιτιθανοτη*,/) Ρ
ΙηΟΓβάϊοΙβ, Αιτιατοί, άττίβανοϊ Ρ, αμήχα-
νο»Ρ
ΙηΟΤβάΆΑγ, άιτίστωί Ρ, άμηχάνω5 Ρ, άμη'-
χανον 8<τον Ρ
ΙηΟΓβάαΙϊί^, άιπο-τ£α_/
ΙηοΓθάαΙουβ, αιτιο-το»
ΙηοΓΪπιίηβ,ίθ : ν. Αοοιιβθ
Ιηουΐο&ίθ, διδάσκω, θρυλί'ω, ν\ιν(α, Ιττα,νίρ-
Χ°Ι«" -Ρ
ΙηονιιιιΙ)θηί, ίί

,

Ϊ8
,

δίί, χρή, ανάγκη (ίστίν)
ΙποιιιηοΓΒ,ηοβ, βάροϊ η, V

,

οτ ηίβ εμπο
δίζω ΟΤ ιτράγματα ιταρίχω Ρ
Ιηοηι•, ΙηοιίΓ £ηθ οη3χ§θ ο£, οφλισκάν»,
(χο, λαμβάνω, δί'χομαι. Ι ΪΠΟΙΙΓ ίΐιβ
ο1ι;ιγ§6 οί £ο1ΐ7 ϊγοιπ α ίοοΐ, μώρω μωρίαν
οφλισκάνω (βορΚ.). ΙηΟϋΓ Ιΐββίάββ,

ιτροσ-οφλισκάνω Ρ, ΙηΟΙΙΓ άΐΐη§;βΓ, κιν-
δυν€ν». Α11 Γΐιο βχρβηβββ γοιι Ιιιινβ

ίηοιίΓΓβά οη *ηβ •»»γ, 8σα διδαιτάνησθ•
«Ιβ τον ιτόλίμον (ϋβηι.)
Ιηοΐ1ΓΕΐ1)ΐ6, άνήκ€στο5, δυσ-ίατθ5, ανίατος Ρ,
άμήχανοϊ V

,

δλίσ-θίράΐΓίυτοϊ V

ΙΠ011Γ8,1)1γ, άνηκίστωϊ Ρ, άνιάτωϊ Ρ
ΙηουΓβϊοιι : ν. Ιηναβΐοη
ΙηάβοΙβά, ΐπίχρίωϊ Ρ : ν. αίβο ϋθβΐ, Ο^θ
ΙπάβΟΘΙΝ^, ασχημοσννη./! Ρ, 4ιτρίΐϊ•€ΐα_/| Ρ
ΙηάβοΪΒΪοη : ν. Ηββϊί&ϊϊοη
ΙηάβΟΪΒΪνθ, αμφισβητήσιμο! Ρ. Τΐΐθ 8β&-
ύφΐ •\ν;ΐ8 ίηάβοίβϊνθ, άγχώμαλα ίναν-
μάχοιιν (ΤΆΐίΟ.). Ονήΐ1£ ίθ ίΗβ ΟΟΠ-
ίίη\ι»1 ϊηοΐβοϊβίνβηβδδ οί ίΐιβ βίπι^ΐθ,
δια το άκρίτωϊ ξννβχέ; τη5 άμίλλη! ( 7%ϊί('.)
ΙηάβοοΓοιιβ, Ιηάβοβηί, άσχημων, οιτρ«ΐΓή5
Ρ. Ββηβ,νβ ϊηάβοοΓουβΙγ, άσχημονίω,
άκοσμάα
Ιηάθβά, δη, μάλα, ττάνυ, άληθώϊ, οΊτμϊ, κάρτα

V
,

τφ βντι Ρ, τη άληβίία Ρ ; (σοηοβίβϊυβ)
μίν. Ιηάββά ί αληθ(5 ;

Ιηάθίαϋ§αΙ>ΐ6 : ν. ϋη^βαΓίβό!
Ιη(1βίοηκί1)1ο (οΐ & ρΐαοβ), αφύλακτος, άτ«ί-

χιο-τοί Ρ ; (οί οοικί ιιοί ) : ν. Ιηβχοιιβαίιΐο
Ιηάββηϊίθ, αόριστος Ρ
Ιηάβΐίοΐθ, άν£ξάλ«11ΓΓ05 Ρ, θίκ ίξίτηλοϊ Ρ,
δίο-νίΤΓΤΟί V

Ιηάβτηηϊί^ (ϊηιπιαηί^), 4δ«α /
, Ρ. ΑβΓβθ

ίο ρ&7 α ν8,Γ-ίπ(1βΐηηϊΐγ, χρήματα τάσ>-
ο-ομαι Ρ : ν. αΐιιο ΙηβΙαΙηιεπΕ
ΙηάβηίαΓθ, ο-νμβόλαιον η, Ρ
ΙηάβρβηάθΠΟΘ, ίλίυθ€ρία /, αυτονομία /, Ρ,
ανταρκίΐα /'

, Ρ. Ι Γββοΐνβοί οη ίΐΙ»ο1αί«
ΐηάβρβηάβηοβ ίη \\•ογ(1 αηά άαβά, άιτλώϊ
κατ" ίμαντον ϊγνων λί'γιιν καΐ •π•ράττ«ιν

(ΰβτη.)
Ιηάβρβίκίβηί, ίλοϋθ€ροϊ, αΐτόνομοϊ, αναρκτοΐ,
αΰταρκήϊ, αυτοκράτωρ Ρ, αδέσποτοι Ρ.
Ββ Ϊη<3θρβηάβη1;, αΰτονομίομαι Ρ
Ιηάβρβηάβηΐΐ^, ίληΜρββ Ρ; (οί οηβ
ρβΓβοη), αντόϊ καθ" αίτον
ΙηάβδοπΙ)3,1)1θ : ν. Ιηβί&βΐθ
ΙηάβδίΓαοϋΙιΙε, αλντοΐ, αδιαλντχκ Ρ, αδιά
φθοροι Ρ, άφθαρτοι Ρ
Ιηάββίηιοίίοΐ^ άλύτχββΡ
ΙηοΙεΙβΓίιιϊηβ,ίθ, άορισ-πκ Ρ
Ιηάίοβιΐβ, σημαίνω, μηννα, δηλοω, δ((κννμι
Ιηάϊοαΐϊοη, τ€κμήριονη, ο-ημ<ίονη, σήμα η, V

ΐοΛνΑι : ν. Αοοιαββ
Ιικ1ί(;Ιιηοηί : ν. Αοουδβ,Ιΐοη

ΙηάίββΓθηοβ, ^Άν^,Ια./, ίμίλαα./, Ρ
ΙηάίβΙ'ΓΟηί, ράθυμοϊ, ψνχράϊ, αμ<λήϊ Ρ,
άμβλΰϊ Ρ, μαλακοί Ρ
,

αφροντη V
;

(αη-
ΐπιροΓίαηί;), αδιάφορος Ρ; (ιιηδβ,ίϊβ-
ίίΐοΐοΐ'ν), κακάι, φαϋλοϊ, φλανροϊ, ιύτιλή$,
στ Η8β παρ* ούδίν. Τ^ίΙά ίηάί£ΓβΓθηοβ,

μαλακώΐ Ρ, άμίλώς Ρ. Ι αηΊ ίηάίίΤβΓβηΓ.,
ονκ ίμοί διαφέρει Ρ

,

άναισθήτωϊ ϊχω Ρ.
Ιηάί£ΓβΓβηί]7 (οί & )\ΐά§β), ίξ Ισου, 1σω«
καΧ καλώϊ (Ώβ/η.)
Ιη(ϋ§6ηοιΐ8, αυτόχθων, 1θαγ«νή« V

Ιηο1ϊ§βηί : υ. Ροογ
Ιηάί^ββΙίΜθ, βαρύ; Ρ
ΙηιΗ^ιυιηί : ν. Αη^Γ^. Βθ ΐπάϊ^ηαπί,
δίΐνον ιτοιίομαι Ρ
ΙηιΙίι,'ηίΐΙίοιι : ν. Αη^βΓ. Βί^ηΐβοαβ ίιι-
«Ιΐ^ηαϋοη, νίμ«ο-ι.5 /. ΤηβΓβ ίβ ηο

§γοιιπ(1 ίοΓ π^ηίβοαβ ΐηάί^η&ίϊοη, ού

ν€μ«σητόν (<στιν) (»5ορΑ., ΡΙαΧο)
Ιηόϋφΐιίί;^ : ν. Ιηβιιΐί
ΙγκΗγθοΙ. σκόλιος, πλάγιοϊ, ιτάριργο*
Ιηιΐίι-οοίΐ ν : ν. Ιηοίάβηϊαΐΐ^
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Ιη<1Ϊ80Γβθ4, άΐΜρ£οτ«πτοϊΡ : ν. αίβο Εοοϋβΐι
ΙικϋδΟΓβΙίοη : ν. Ροΐΐ^
ΙηάΐδΟΓΪΠΐίη&υβ, 4κο<γ(ιοϊ, σ-ϋμφυρτο* V,

παντάφυρτο* V, Ατακτο* Ρ
ΙηάΪ80ΠΠ1ϊη»ίθΐ7, φύρδην V, άτακτα»* Ρ,
άκόο-μω* Ρ, άναμίξ Ρ
Ιηάϊβρβηβαύΐθ, αναγκαίοι
ΐΓκΙί^ροηκίίΒΙ^, αναγκαία*

Ιηάϊβροββά : ν. (1) 8ίο1<, (2) ΙΤη\νί11ίη£
Ιη(Ηίρο8ΪΙίοη : ν. 8ί(&ηθ38
Ιικίίκριΐί,&βΐθ, άναμφιο-βήτητοϊ Ρ
ΙηάϊβρίΐίβΜ^, άναμφιο-βητήτω* Ρ
Ιη(ϋ33θ1αΙ)1β, άλυτοι, άδιάλυτο* Ρ
ΙηάίββοΙιΛΙ^, άλύτωϊ Ρ
Ιηάίβϋηοϊ, άο-αφή«, άο-ημο» V, ίξίτηλο* Ρ ;
(οί \νι•ίίίη« Μαιτθά ΙΗγοιι^Ιι &80)»
αμυδρά» Ρ
ΙηΗίκΙίηοΙίΥ, άο-αφώ* Ρ
Ιηάίβίίηοίηββδ, άο-άφίΐα^ Ρ
ΙηάϊνϊεΙιιαΙ (αφ'.), Ιδιο* Ρ. Μγ ίτκϋνίάιιαΐ
ορίηίοη, τονμον Ιδιον (Ιβοστ.). ΐηνα,Ιβ
ίηάϊνϊάιιβ,Ι, Ιδιώτη* τ», Ρ. Εαοΐι ίικΠ-
νίάοαΐ, ίκαο-το*. Ιηάϊνϊάαίΐΐΐ^, αυτά*
καθ* αυτόν, καθ' Ικαο-τον Ρ, Ιδία Ρ
1ηάϊνί$Ί\)\β, άμίριοτο* Ρ, άτομο* Ρ, άδιαί-
ρ«το* Ρ
Ιηάοίβηοβ : ν. Ι,αζίη<>88

Ιηάοίβηύ : ν. Ιλζ^
ΙικΙοΐϊΐίΐΕΐΗΙο : ν. Ιηνΐηοΐβΐθ
ΙηάοοΓ (αά)•) : ν. Ηοηιο
Ιηάηΐ)ϊΐ£ΐΙ)1β : ν. ΪΏάίδραίβΜβ
ΙηάΐΙΟΘ, προτρί'ττω, δίλίάζω Ρ : ν. αίβο
Έ^ηη&άβ. \νΐι»1 Η»8 ΐηάιιοβά 70α... ?
τί μαθών...; (ΡΙαΙο)
ΙηάηοβΕηβηί, δίλ«αρ η, προτροπή ,/

-, Ρ :

«. αΖβο ΡβΓβαΛβϊοη
ΙικΙαοΙίοπ (ϊη Ιλ^Ϊο), ίπαγωγή./-, Ρ. Ιη-
άιιοΐϊνβ, «τακτικό* Ρ. Ιηάυοίίνβΐ^,
{τακτικώς Ρ
Ιηάΐιΐ£θ, χαρίζομαι, Αργά* ίπιφίρω (ΊΊιιιο.).
Οηβ ηιιιβΐ ΐικίαΐ^β, χαριστίον Ρ
Ιπάαΐ^βηοβ (πια1άη£ β,Πον&ηοο), συγγνώ
μη./, το σνγγναμον Ρ
Ιηάιιΐ£βηοβ, ββΐί, άκράτιια/ Ρ. Ιηάαΐ-
§βηοββ (1υχιιι•ίβ8), τα μαλακά Ρ, τρυφή/

Ιηάϋΐ^βηί, α-υγγνώμαν, «υμη>ή*, ΙπΜικήϊ Ρ.
8β1ί-ίπ<ίιι1<,'(;ηΕ, άκρατη* Ρ
Ιη(1ιΐ3ΐπα1, βάναυο-ο*, δημιουργικά* Ρ. Τη-
(ΙαΗΐτίιιΙ Ιίίθ, βανανο-ία Λ /'

Ιηάϋ8ίηοιΐ3, φιλόπονο*, φίλιργο* Ρ. Ββ
ϊηύυχίπουκ, φιλοττονί» Ρ
Ιη(ίιιχ[ηοιΐϊ1_ν, φιλοπάνβ* Ρ
ΙηάαβΐΓ^, φιλοπονία ,/

ί Ρ, φΛ«ργία,/) Ρ
ΙηββπΕίίβ, μιθΰο-κα Ρ

ΙηββίΛΙβ, άφατο*, άθί'ο-φατο* V
,

άφραστο* V
,

κρ€ίσσ»ν λόγου Ρ. Βοία άθβάβ ίηΒίΤϋβΙβ,
κρίίο-ο-ον' ή λ«'{αι λόγω τολμήματα (Εητ.)
Ιικ'3ίΐς'βίΐΙ)1ο : ν. Ιηάβ1ϊΙ>1θ
ΙηββΓββυααΙ : ν. ν&ϊη
Ιηββθοίιΐίΐΐΐν : ν. Ιη νβ,ίη
ΙηβίΒοϊβηΙ, άο-νν«το* Ρ, αδύνατο* Ρ
Ιηβίβξαηεβ, άμουο-ία/ί ά•ΐΓ€ΐροκαλ£α /, Ρ, το
φορτικάν Ρ
Ιηβ1β£»ηΙ, άμουσ-05, άτταρόκαλο* Ρ, φορτι
κά* Ρ
Ιηοΐϊς&ΐθ, ουχ αίρίτό* Ρ
ΙηβηυβΙίΐΥ, άνιο•ότηϊ_/^ Ρ

] ικ'(|αϊ£;ι1^1β, ονκ Ιπιιική* Ρ
ΙηβΓυ : ν. Σ&ζγ
ΙηεβίίπΐίΐΜβ : ί;. Ιηοοηοβϊν»ι1)1θ
1ηονίΙ»1)1β, άφυκτο*, αμήχανο*
Ιικ-χαοί, ουκ ακριβή*, ράθυμο*
ΙπθΧ01138.1)1β, οΰ οτ>γγν•ο~Γά*
Ιιΐ("χ1ΐΗΐΐ3ΪΪΙ)1(:, άνήνυτο*, άχραντο*, άττίίρο*,

άβυοΌ-ο* V

ΙπβΧΟΓαΙ)1β, άτ«γκτο* V
,

δυο-ιταρήγορο* V
,
δυο-ιταραίτητο* V
,

απαραίτητο* Ρ
ΙηβΧΟΓ»1)ΐ7, απαραίτητο* Ρ
Ιηεχρβάΐβηΐ;, άο-ΰμφορο*, άν<πιτήδ<ιο« Ρ
Ιηθχρβηβϊνβ, φαύλο*, «ύτιλή*
ΙηθχρβΠΘΙΙΟΘ, άπ<ιρ(α /, άνιπιο-τημοο-υνη/,?

.
ΙηβχρβΓΪβηοβά, άπίίρο*, άν<πιο-τήμ«ν Ρ,
άγιυοτο* V

,

άγΰμναο-το* V

ΙηβχρΪ£ΐΙ)1θ, δυο-κάθαρτο* Ρ
ΙηθΧρ1Ϊ08,1)1β, δΰο-φραοτο* Ρ

ΙηθχρΓθ88Ϊΐ>1β : ν. Ιηβ&ϋΐβ
Ιηβχυϊη§αΪ8ΐιαΙ>ΐ6, άο-β«ο-το*
ΙηθχίΓΪ0ίΐΙ)1β, άλυτο* V

,

δϋο-λυτο* V
,

δυσικ-

πί'ρατο* V
,

αμήχανο* V

16—2
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ΙηθΧίποβ,Μ^, &νσ-λντοϊ Ρ
ΙπίαΠίβΙβ, αληθή*, άσφαλήί, άναμαρτητοϊ Ρ
Ιΐ\ΪΆ\\ί\Αγ, άληΟώϊ, άο-φαλώ; Ρ
Ιηίαπιουβ : ν. ϋίβ^τ&οβίιιΐ
Ιηί&παγ : ο. ϋϊβ^Γβ,οθ

Ιηίειηογ : υ. ΟΗίΙάΙιοοά
Ιηίβ,ηί, βρίφο! η, V, (α<$•) νήπιο* V : ν. αίβο

Ιηί&ηίΓγ, όττλΐται τη, ρΐ, το όπλςτικόν Ρ,
ιτ<ζο£ τη, ρΐ, Ρ, ό π«ζό* Ρ, τΑ ιηζόν Ρ, το
ιτίζικόν Ρ. Γιί§1ιί ϊηί&ηίΓ^, γνμνητία/ Ρ, οΐ γνμνήτκ Ρ, οΐ ψςλοί Ρ, οί Λ-
ζωνοι Ρ
ΙηίίΐίπίΐΙοΛ, παράφρων, θ»μανή« V
ΙηίίΐίυΕίίίοη, παράνοια _/

|

άτη _/
,

Ρ
|

ν<5ο-θ5

θ€ία (8ορη.)
Ιηϊθοί, Ζϊί. ακίί τηείαρίι. άναπίμπλημι Ρ,
χραίνω Κ

,

μιαίνω Ρ

Ιηϊβοίοϋ, άνάπλοο* Ρ
ΙηίβοΙΐοη, μίασ-μα η, Ρ

ΙηίθΓ, τίκμαίρομαι, «Ικάζω, συλλογίζομαι Ρ,
σ-υμπιραίνω Ρ
ΙηίβΓβηοθ, ο-νλλογιο-μό* τη, Ρ
ΙηίβΠΟΓ, φαϋλοϊ, «ύτ€λή5, νποδ£ίοτ«ρο5 Ρ'.
υ. αίαο 1*88, "ννοΓδβ
ΙηΓβηια], νίρτ«ρο5 V

,

χθόνιοι V
,

Ταρτάρϊιοί

V
,
ο κάτβ V
,

νί'ρθ. γή5 V

Ιηίββί, ίνοχλίω Ρ. Ιηίβδίβά τνϊΐΐι νιΜ
Οβαβίδ, ϊνθηροϊ (Εητ.)
Ιηβάθΐϋ^, απιστία/, V

Ιηβηίίβ, άπ<ιρος, άπβ'ραντοϊ, μνρίο*, <ϊμίτρο5,
μυριοπληθήϊ V

Ιηβηϊίβΐ^ μνρίον, μνρίω. Ιηβηϋθΐ7 νΐββΓ,
μυρίω σοφώτίρο; (Εν,Τ.). Ι)ίΟ'βΓ ίη-
ίϊηίΐβΐ7, μιιρίον ΟΡ μυρίω διαφιρω (ΡΙαίο)
Ιηβηίίοδίηι&Ι, πολλοο-τί* Ρ
Ιηβηίί,γ, το άπιιρον Ρ
Ιηβιτη : ν. Τνε&ΐε
Ιηί1;ιηιο, καίω αηά κάω, φλίγω, θάλπω Τ

7
,

ξωπυρϊω V

ϊηβαηιιιΐίΐοΐβ, καύσιμος Ρ
Ιηβαπιιηειϋοη, φλόγωο-ι*/ Ρ

1 ηίΐίΐΐο, Ζίί. αηά τηβίαρΛ. φυσάω
Ιηββχίοΐβ, ακίνητο!, άκαμπτο*, V
,

άμ«-
τάοτατοϊ Ρ : ν. αΐίο 1ιΐ6χοπιΙ)1β

Ιπίΐίοί : ν. Ιπιροεβ
Ιηβΐίβηοθ (νΐώβί.), ροπή/, αξίωσα* /, Ρ.
Ηβ,νβ ΐηβαβηοθ, δΰναμαι, ροπήν ϊχβ Ρ
ΙηίΙπθΠΟΘ (νβτΐ), π«ίθω, παρασκευάζω Ρ :

ν. αίνο ΡβΓβιι&άβ
Ιηβΐίβηίΐ&ΐ, δυνατός, πιθανά*. Μθ8ί ίηβπ-
βηίίαΐ \νίΐ!ι ίΐιβ οοπιιηοηδ, ιτιβανώτατοϊ
ΤΟΐϊ ΊΓολλοΙϊ {ΤΗμΟ.)
Ιηίΐαχ, ίττιρροή^ ΤΓλημμνρίϊ /

ΙπίοΓπι : ν. Αηηοαηοβ, Τβΐΐ. Ιηίοπη
α^&ίηδί, μηνύω, καταγορίΟω Ρ, ίνδίίκννμι
Ρ, φαίνω Ρ, (ϊπ 1>α<1 86Π8θ) ο-νκο-

φαντίω Ρ
Ιηΐοπιια], άπλον*
Ιΐιίοπη,ιϋοη, μαβηο-ΐ5_/^ (ϊη νβ,Γ) ί|αγγ€λία

/, Ρ'. ν. αίβο Κηον1β<1§β. ϊ&ξβΐ ϊη-
£θΓΠ1&ίΐθη, μήνυμα Μ, Ρ, Μ•φ• /, Ρ,
φάο-ΐϊ /, Ρ. Εβ,ΐδθ ϊπΐοΓπιαΐϊοη, ο-υκο-
φαντία /, Ρ. Εβνβ,Γά ίοΓ ϊηίοΓπιαίϊοη,
μήνυτρον η, Ρ. Δοοοπϋη§ ίο Π13Γ ϊπίοΓ-
ΠΙ&ίίοΐι, ώ$ ίγώ ακοή αΙσθάνομαι (Τ/ΐιιο.)
ΙπίοΓΠΙβΓ, μηνυτηϊ Τη, Ρ, (ΪΠ ϊΐβΔ 86η8θ)
ο-χικοφάντηϊ τη, Ρ. Ι,ϊΐίβ α ίαΐδβ ίπ-
ίΟΓΓΠβΓ, «ΓΜΚοφαντιΚΟϊ Ρ
ΙπΪΓίΐοίϊοη (οί υΓθ&Ι;^), ο-νγχυο-ΐϊ,/Ι Ρ
ΙηίΓβ^αθηί : ν. Ήλτθ
Ιηίπη§θ, παραβαίνω, συγχέω : V. ΪΓ»η8§ΓΘ88
Ιιιίαι-ί :ι Ι β : ν. Μ&άάβη
Ιηίαδβ, ίγχί», €ΐο-χί»
Ιηίιικϊοη, ϊγχνο-ΐϊ^ Ρ
Ιη^βηίουβ, ο-οφόϊ, ο-νν<το$, €ΰπορο$, €νμή-
χανοϊ, άγχίνονι Ρ, τίχνικόϊ Ρ, ιταντο-
ΊΓΟρΟΐ V

Ιη^βηίουβί^, ο-οφωϊ, σ-νν«τώ$ Ρ, «χνιχώ» Ρ
Ιη^βηΐΙΪΙ^, σ-οφία /, ο-ίνίο-ΐ5 /, αγχίνοια

/, Ρ, *ολντ€χνία / Ρ
Ιηςβηυοιιβ, άπλοΐΐ, άφΑήϊ Ρ
Ιπξθηιιοιιβηβββ, απ\Ατφ/, Ρ, άφΑιια^ Ρ
Ιη§1θΓΪθ113, ατιμοϊ, ανώνυμο*, νώννμος V

,

άκλίήϊ V
,

αδοξο5 Ρ
ΙπβΓΒ,ίΐΙβά (αφ'.), ϊμφυτοϊ, ο-νμφντο« Ρ,
δίυο-οττοκίϊ Ρ. Ββ ίπ^Γαϊηβά, {μφνομαι,
ίγγίγνομαι. Ροοίΐβΐιηβββ Ϊ8 ίη£Γ&ίηβ<1
ϊη ν/οπίίΐη'δ ηβ,ΙιΐΓβ, το μήρον γνναι(1ν
ίμπέφυκί (7ΐ"ϊΙΓ.)
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Ιη^Γ&ίϊαΙθ οηθ3β1£ τκτϋΐι : ν. Οοιιγϊ
Ιη§ΓΛΐίΙιΐ(1β, αχαριο-τία/, Ρ
ΙηΗαΒίί, οίκΐω, ίνοικί'ι», κατοικί'ω, {χω, νίμι»,
ϊνναίω V
Ιηΐιαβίΐίΐηί, οΐκήτωρ τη, οίκητή* τη, (νοικο*
τη, ϊν€δροϊ τη, V, 6 Ινδον Γ. Αηοϊβηί
ίηΗα1;ίΙ,αηί, παλαίχθων V
ΙηΗαβΐΙβά (αά).), οΙκητό$ Γ, {{οικήσιμο•
(ΑΪΌρΑ.)
Ιη1ι»1)ί(,ϊη§ (βτώβΐ.), οίκησα /, Ρ
ΙπΗ8,ΐ>ίίίη§ (θί//.), <γχώριο$ Γ, ίγχωρο* Γ
ΙιιΗ&Ιθ : ν. ΒΓββ,ΐΗβ
ΙηΗαΓΙΙΙϋηίουδ, πλημμελής, άσ-νμφ«νο* Τ1,
άνάρ(ΐοσ-το9 /'

,

δυο-κ<λαδο* V

ΙηΗβΓβπΐ : ν. Ιη^Γβ,ϊηβά
ΙηΙΐβΠί, λαγχάνι», παραλαμβάνω, κληρονο
μάω /

',

διαδέχομαι Ρ
Ιηΐιοπί.αηοβ, κλήρος τη, κληρονομία /, Ρ

,

διαδοχαί /, ρΐ, V
. Ραΐΐ ϊηΗβΓίίίΐηοβ,

παγκληρία /, V, παμπηο-ία./! V
,

πάγκληροι
δόμοι (Ε η τ.). Εαηά ίη1ιοπΙ<•ί1, Ιγκληρα
ιτ«δ£α (Εητ.). \\\φι% οί ϊη1ιβΓίί»ηοθ
&8 ηβχί οί Ιπη, άγχιοτιία^ Ρ
ΙηΗβιϋοΓ : ν. ΗβΪΓ
ΙηΗοΒρίίίΛΙβ, α£«νο* V

,

άπόξίνο* V
,

αμικτοϊ V

ΙηΗαιηβ,η : ν. Οηιβΐ

Ιη1ιηπιαηϋ7 : »■ Οπιβίΐ^
Ιηίηιίοαΐ : ν. Ηοδί,Πθ
Ιηίπΐϋαοΐβ, άμίμητοϊ Ρ
Ιηϊ(}ΐιίΙγ : ν. ^ϊοίβάηΒΒ3
Ιηϊϋαΐ (αά).), χρωτο*, ό νπάρχων, ο <

ξ

Αρχή* Ρ
Ιηϊίία,Ιβ, μνίω Ρ. Βθ ίηϊΐΐαΐβά!, τιλίομαι
Ρ. ΙηΜα,ίοά ρθΓβοη, μΰο-τη* τη
ΙηίΙίαΙίοπ, τλπ-ή./, Ρ
Ιη|ιι<ϋ<ποιΐ8: ν. ύηνϊβθ. Ββ ίη)αάϊοϊοιΐ3,
γνώμης άμαρτανω (ΤΗνο.)
Ι^αηοΙίοη : ν. Οοτητηβ,ηά

Ιη)αΓθ : ν. Ηητί
Ιη)ΐ1Γ6Γ, λνμ(ών ΤΛ, λνμαντήϊ τη, V

,

άλάοτωρ
»η, V

ΙηϊυΓΪοιιβ : υ. ΗπγΙ£ιιΙ

1^1117: ν. Ή,ητΙ

Ιη)118ΐίθ6, αδικία/ αδίκημα η, Ρ

Ιιιΐί, μίλαν η, Ρ

Ιηίαηά (αά}.), μ»ο-ογ«">5 οηοί μη-ογαιο* Ρ,
χιρο-αΐθ5 Ρ. Ιηίαηά οοιιηΐι-^, ή μισ-ογιία
Ρ. Ιιιίαπιΐ (αάν.), ανω Ρ. Ργοπι ίη-
Ιαηά, ανωθι(ν) Ρ. Ο ο ϊηίαηά, ανα

βαίνω Ρ
Ιηία^, δαιδάλλω Γ. Ιηίαϊά, δαίδαλο* V

,

ΤΓΟΙκίλοϊ V

Ιηΐθί . ν. ΕηίΓηηοο
ΙηιιίΕΐΙο : ν. ΙηΙιαυίΙ,ιηΐ
ΙππιοβΙ, μύχιο* Γ. Ιηιηοδί ρΐαοβ, μυχό* τη
Ιηη, πανδοκιΐον η, Ρ, καταγώγιον η, Ρ,
πανδόκοϊ ξινόστασ-ι* (8ορλ.)
Ιηηαΐβ, {γγινή* V

,

ο-νγγινή» V : ν. αίβο Ιπ-
^ταϊηβά. Ιηηιιίο δρίηΐ ο£ ίΐιβ πιοβ, το

ο-νγγ€ν<* (Ρχηάατ)
ΙηηβΓ, & Ινδον : ν. αίβο Ιηβίάθ
Ιηη-1ϊ6ί>ρβΓ, ιτ-ανδοκιύ* τα, Ρ, (ίβπίΛΐβ)
ιτανδοκιύτρια /, Ρ. ΕιιίβΓίϋϊη αβ αη
ΐηη-^ββρβΓ, ττανδοκίΰω Ρ. Τπιάβ ο£
ϊηη-^βερβΓ, ιτανδοκιία /, Ρ
Ιηηοοβηοβ, ακακία /, Ρ; (βΐιηρίίοί^),
•ίήβίΐα Ρ, ΤΟ «ίηθίϊ Ρ
Ιηηοοβιιί., αναίτιο», αθωο5, άβλαβης, αγνό*,
άκακο* V

,

ακήρατο* V
,

άναμάρτητο* 1' ;

(βϊηίρΙθ-ΠΙΪηάθά), άττλον*, «ύήθη*, &κίβδη-
λο*Ρ
Ιηηοοβηΐΐ^, αναμαρτητω* Ρ

Ιηηοοιιοιίδ, αβλαβή*
Ιηηον&Ιβ, καινοποκ'», νίωτιρίζω Ρ, καινο
τόμα• Ρ, καινοω Ρ
Ιηηονο,Ιίοη, ν•ωτ<ριο-μ^( τη, Ρ, καινοτομία

/, Ρ, νιώτίρον τι Ρ
,

νίώτίρα πράγματα
Ρ
Ιηηον,ιίοΓ, ν«ωτ<ροποι<$ϊ τη, Ρ
Ιηηιιβη(1ο : ν. Ιηβίηιιαΐβ
Ιηηυηιβπν1)](3, μνρίο*, αναρίθμητοι, άνήριθμο*

V
,

άο-»«το* V
,

μνριβπληβή* V
,

άτίρμων V
,

αμέτρητο* V

ΙηοβθΠβϊνβ, αβλαβή*, αναμαρτητο* Ρ, αν<-
ιταχίή* Ρ
Ιηο£Γβη8Ϊνβΐ7, αν*ιταχβω* Ρ
ΙηΟρβΓ&ίίνβ, αργό*, άπρακτο*
ΙηορροΓίυιιβ, άκαιρο*
ΙηορροΓίαηβΙγ, άκαίρω*
ΙηοΓάϊηαΐβ : ν. Εχοββείνθ
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Ιικ^αΪΓΘ, πυνθάνομαι, Ιρομαι, {ρωτάω, ίξίρω-
τάω, ζητί'ω, σκοττίω, ίξιτάζω, Ιστορί'ω,

ίξίΛ-τορίω Γ. Οηθ Π1Ι181 ϊηςαΪΓΘ, {ρωτη-
τίον Ρ
ΙηηαΪΓΘΓ, ζητητή» »ί, Ρ
ΪΩ<\χάτγ, Ιήτημα », ζήτησα»/ΐ Ρ, Ιστορία
/, Ρ, ίξίτασίϊ,/ί Ρ. ^ιιάίοΐαΐ ίηηυίΓ^,
γνώσι»/, Ρ. δοϊβηίϊβο ϊηφίϊχπ, μέθοδο*
/, Ρ, σ-κίψιϊ ./" Ρ. ΓιβίίΓη Ι)/ ϊηοιιιίΓ^,
πυνθάνομαι, ίκπυνθάνομαι, καταμανθάνω Ρ
Ιηφίίβϊϋοη, ίξίτασι»/", Ρ
Ιηφίΐβϊυϊνβ (ίη 1>α<1 ββηββ), πφίβργο» Ρ ;

(ΐη ρ^οοά 8ΘΠ8β) ζητητικό» Ρ
ΙηΓΟ&ά : ν. Ιην&δίοη
Ιηβαηβ : ν. Μβ,ά

ΙηβεΐυΐΕΐΙήΗυ^, απληστία,/
ΙιΐΗίΐΐίαΙ^Ιβ, άπληστο», άκόριστο» V

,

απαυ-

ΟΤΟί Ρ

ΙηβΟΓΪΒβ, γράφω, ίπιγράφω, ανάγραφα Ρ
ϊηβΟΓΪρϋοη, γράμμα η, γραφή /, ίπίγραμμα
η, ίιτιγραφή/ Ρ
ΙηβοιιιίιΛΙβ, ασαφή», άνφΰρ«το5 Ρ
ΐιΐδοοίί, τα (ντομα (ζώα) (ΑήίΙ.)
ΙηββοϋΓβ : ν. Ι)3η§6Γ0ϋ8. Βιιϊΐίι οη ϊη-
ΒβουΐΌ ίοηηιΐίΐΐίοηδ, σαθρά» ίδρυμίνο»
(Ανώι.)
Ιη8θθϋΓί*7 : ν. Ό&ηξβτ
Ιηββηβαυθ : ν. Μαά
ΙηββηβίΜίί^, αναισθησία /, Ρ, αναλγησία/,ρ
Ιη8βιΐ8Ϊβ1β, αναίσθητο» Ρ, ανάλγητο» Ρ.
Ββ ϊηββηβϊβΐθ, άναισθητέω Ρ

,

αναίσθητα»

ίχ«Ρ
Ιηββηβϊβΐ^, αναλγήτω;, αναίσθητα» Ρ
ΙηδθρίΐΓ&Μβ, αχώριστο» Ρ
ΙηββΓυ, ίιτίμβάλλω Ρ. ΙηδβΓί ίηβυβαά,
4ντ€γγράφ»Ρ. ΒβίηββΓυβά,παριμπίπταΡ
Ιηββι-Ιίοη, Ιμβολή/, Ρ
Ιηδίάβ, Ενδον, «ίσα αηά (σα, (σαθ<(ν), (ντο»

(αΖΖ ΐίββοί αβ αα». αηά ρτβρ. νήίΚ <}βη.)
Ιη»ί( 1ϊοιι?, άπιστο», σαθρό», ΰπουλοϊ, δόλιο» Γ

ΙηβίβΗί, φρόνησι» /, Ρ, γνασι» /, Ρ, το
συν€τον Ρ
Ιη3Ϊ£ηΐα (οΐ Γοριΐΐν), σκήπτρα καΧ θρόνοι
(Εητ.) : ν. αίβο Ιιηρβη&Ι ριίΓρΙθ

Ιη8ί§ΠΪ6θΛΠΟβ, φαυλόι-η»/! Ρ
Ιηδί^ηίβοαηί, μικρό» αηά σμικρό», φαΐλοί,

ίϋτΛήϊ. ΟοηδίάβΓ ϊηβί^ηίΗοίΐηΙ., παρ"
ούδίν ποιέομαι Ρ, ίν «νχ€ρ«ΐ τίθ<μαι (8ορ/ι.).
ϋ&η§βΓ8 <ιγο ηιΟΓθ ίηβϊξηϋΐοαηύ, «ύ-

τΛίστίρα τα δ«ινά (ΤΚηο.)
ΙηβϊηοβΓθ : ν. Ιηβΐάϊουδ
Ιπ8ΪηοβΓΪ(;γ, απιστία /, σαθρον τι, σαθροί
λόγοι {Εν,τ.)
Ιηβίηΐ13ΐθ, νποσημαίνω Ρ

,

υπαινίσσομαι Ρ.
ΙηβϊΠΙΙΛίβ ΟΠβββΙί, χαρίζομαι, ϋπίρχομαι

Ρ
,

σαίνα V
.

Ιηβίηιΐίΐυϊη^ (αφ*.) («ιίίΓ&ο-
ίϊνβ), ίτταγωγόϊ Ρ
ϊηβίρϊά, Κί. αηοί τηβίαρη. ψυχρό», αηδή» Ρ,
(ωλο» Ρ

Ιη818υ, Ισχυρίζομαι Ρ, διΐσχνρίζομαι Ρ

Ιηδοίβηοβ, ΰβρι» /, θρασο» αηύί θάρσο* η,
άσ<λγ«Λ_/; νττίρηφανία _/

", Ρ

Ιηκοίθΐιί, υβριστή» V
,

υβριστικό» Ρ, άσιλγή»
Ρ, ΰπ€ρήφανο» Ρ, σοβαρό» Ρ, νιανικό» Ρ.
Ιηβοίβηί ρβΓδΟΠ, υβριστή» τη, λοβητή» »».
Ιηβοίβηΐ. ίΐοΐϊοη, φβρισμα η, ν<ανί«μα
η, Ρ. Βθ ϊηβοίβηύ, υβρίζω, 4|νβρίζα
Ιηβοίβηίΐ^, υβριστικά» Ρ, προ» κόρον
(Αεββη.)
ΙηβοΙιιΜθ, ίτηκτο» Ρ; τηβίαρλ.: ν. Ιη-
βΟΓίιΙαΗθ
Ιηβοΐνβηΐ : ν. Β{ΐη1α•ιιρί
ΙηβοιηιιοΗ ίΗηί-, άστ<
Ιη 8Ο0ί1ΐ, άληθά», τη αληθ<ία Ρ, τω ίντι Ρ
ΙηβρΒϋΐ, {φοράω, ότ-οίΓτιΐω, {ιτισκοπ^α, ίξι-
τάζα

ΙηΒρβοίίοη., κατασκοπή^
Ιπ8ρβΟ<»Γ, κατάσκοπο» τη, Ρ. ΙηβρβούΟΓ
οί \νοί§1ι{« ,αικί ηιβίΐδαΓΡϋ. μετρονόμο»
ιη, Ρ. ΙηβρβοίΟΓ ο£ ΐΐιβ πιαΓ^βΐ, 4γο-
ρανόμο» τη, Ρ
Ιηβρϊι&ϋοη, ίττίπνοκχ./
ΙηβρΪΓβ, εμβάλλω, «ντίθημι, {μπνία, καταπνίω

V
,

ίιτοιιρίζω V
.

ΙηδρίΓθά (αά}.), ϊνθ«05,

θιόφορο» V
,

προ» θ«ων ώρμημίνοϊ (8ορη.).
Βθ ϊηβρΪΓβά, «νθονσιάω, ίνθονσιάζω Ρ

Ιηκρίηΐ : ν. ΕηοοιίΓα^β
Ιηβί£ΐΙ)ϊ1ϋ7, το άστάθμητον Ρ

Ιιΐ8ΐίΐ11ϋΐίυα, θρόνωσι»^ Ρ
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Ιηβίβΐηηβηΐ; (ο£ πιοηβ7), καταβολή / Ρ.
Έβφ 1>7 ίηδίβ,ίπιβηίβ, ταξάμίνος άποδί-

δωμι 1', κατά χρόνουϊ άττοδίδωμι Ρ
Ιηδΐααοβ : ν. Εχ&πιρίθ. ΤΗβ οίΗβΓ ίη-
δΙ&ΠΟββ β,ΓΘ 80 ΠϋΠΙβΓΟνίδ, ΤΟΙΓαΰτ' <ΟΤΙ

ταλλα (ΰβιη.). Εογ ίηδίβ,ΠΟΘ, αύτίκα Ρ,
γοΰν Ρ, οίον Ρ
Ιηαία,ηί (ίΐώβΐ.) : ν. Μοτηβηί
ΙηΒίαηΙ (αά/.) (βηύΓβαώη§), λιπαρής, (ΐπι-
πιϊηβηΐ;) : ν. Ιαιρθηάϊη^
ΙηδΙαηύ&ηβοιίδ : ν. Ιηαπιβάίβ,ίθ

Ιηβίβ,ηίΐγ : ν. Ιιηιηβ<]Ϊ8.ίβΐ7
Ιηβΐβϋά οί, άντ£ {ινίϊΗ, (/βη.)
ΙιιαύχΒ.Ιβ : ν. ΕχοϊΙθ, Ι7ι•£β
Ιηδίϊ§α£.ίοη, κέντρον η, παρακέλιυο-ις/ Ρ
Ιηβϋΐ, ΙνσΎ&Ια, ίμττνί'ω V
ΙηβΙϊηοΙ, ϊμφυτος &ρμή Ρ. ΤΗβ ρήηοβ,Γ^
ίιΐΜΐίιιοΙ οί αηίηιαίδ 18 ΙοννίΐπΪΒ δβΐί-

ρΓβ86Γν»ΐίθη, ορμή ή ιτρώτη τοις ζώοις
ο-νν€θτιν 4-ιγΧ το τηρίίν «αυτά (ΟΗτφβίρ-

ρηβ)
Ιηβίϊποίϊνθ, ίμφντος, έγγη/ής V
ΙηβίίΙΐΐίβ, ίστημι, καθ'στημι, τίθημι, ιδρύω.
ΙπβΐίΙιΐΙθ ίπ, ίγκαθίσ-τημι
ΙπβίϋίΐΐΛοη (»οί οί πι«1ί1υΐίη§), κατά-
σταο-ις /; (οιιβίοπι ΐηδίίΐαίθά), νόμισ-μα
η, ίπιτήδιυμα Μ, Ρ
ΙηβίΓΗοΐ : ν. Τβ&οΐι
Ιηβίηιοίϊοη : ν. Τββ.οΗίη§. ΙηδίπιοίΐοηΒ

(οί οβίοίαΐβ), γράμματα η, ρΐ, Ρ, α
€Ϊρητο Ρ
ΙηβίΓαοΙοΓ : ν. ΤβίΐοΗβΓ
Ιηβίπιπιβηΐ;, μηχανή /; (ϊηοΐαείίη^ πινίδί-
08,1 ίηβίπιπίθηίβ), όργανον η, Ιντοςτι, ηαίΐ.
ρΐ, V; (τηβΙαρΚ.) μηχανή/ αφορμή/;
(1β£ίΐ1 άθβά), ο-υμβόλαιον η, Ρ
Ιη8ίτυηιβηί?ι1, αίτιος, μ<τα£τιος. ΙηκΙπι-
ιπβηίαΐ ΓΒΙΙίΐίο, ψιλή μονο-ική (ΑτίβΙ.)
ΙηδηοοΓίΙίηαίβ : ν. ϋίβοοβθίβηί;

ΙηδυίΓβΓαοΙβ : ν. ΙηΙοΙβΓαΜβ
ΙηβϋίΒοίθηο^, ϊνδιια/ Ρ
Ιπ8υβ5οΐθηΐ, ίνοΥής. Έβ,ΓβΙγ δπίϋοίβηί,

αναγκαίοι Ρ. Ββ ϊηκιιΐΚοίυιιΙ, ίνδιϊ ίπι-
ρβΤ8., Ρ
ΙηβαβΒοΐβηίΙ^, ίνδώς Ρ

ΙηβαΙ&Γ, νηο-ιωτικος, πίρίρρντος, νησ-ιώτης
τη, V, νηο-ιώτις / V, νησαϊος V, άμφί-
κλνστος V. Ιηβαΐβτ ροδίίίοη, Ιη8υ1»ηΙ}',
το νησ-ιωτικόν (ΊΊιηο.)
Ιηχυΐΐ («ωόβί.), ΰβρις/, ίίβριο-μα η, αΐκία/
αΐκιο-μα Π, V, λώβη/ V, λνμη/ V, ιτρο-
πηλακισ-μός τη, Ρ, 4ιτήρ€ΐα/ Ρ
Ιπβαΐΐ [ν.νΐή, νβρίζω, καθυβρίζω, ίφυβρίζω,
λοιδορε'ω, προπηλακίζω, λαβάομαι, αΐκίζω V,

κιρτομάβ V, ίπηρίάζω Ρ, δι* ϋβριν πλημ-
μιλίω Ρ, ιταροινίω (οί οίπιηΐίθη ίηβυΐΐ)
Ρ. ΙτίΛΧίΟβά (ϋκί).), λωβητίϊ V, αΙκιστ05
V
ΙηδΙίΙίβΓ, λ»βητή« ιη, (ιβριο-τήϊ τη

Ιη8ΐι1ί.ίη£ : ν. Ιηβοίβηί
ΙηδαρβΓαΙ)1β, άπορος, αμήχανοι

Ιη8ΐιρροΓί»ο1β : ν. ΙπϊοΙθγειοΙθ
ΙηβιΐΓ^βηΙ;, ό ίπανιο-ταμ<νο; Ρ. ΙηβτίΓ^βηίδ
8.§8,ίηδ(; ίΐιβ ΙΙίΓοηβ, ίπαναστασ-»9 βρίνων
(6'ορΑ.)
ΙηδϋΓΓβΟΐϊοη, ο-τάσχί/ Ρ, ίπανασταοη*/ Ρ,
απίο-Γαο%$/ Ρ
ΙηΙιιοί, ακραιφνήβ, Ακέραιος, άθικτος V
Ιηίβ^ΓΪί^ : ν. Ηοηββί^
Ιηίβΐΐβοέ : ν. Μΐηά
ΙηίβΠβθίαβ.1, νοητικός Ρ, διανοητικός Ρ
Ιηίβΐΐϊ^θηοθ (νιηάβΓβίΗ,ικΙίη»), νους τη,

γνώμη/ οτίν€σ•ις/ ν<ίηο-ις/ Ρ; (ηβ^β),
λόγος τη, άγγίλία/ Ρ, ίξαγγίλία/ Ρ, τα
ίΙσαγγίλλ(ίμ€να Ρ, 'ξαγγί'λματα η, ρΐ, V,
κληδών / Ρ, πΐοτις / V. Ήΐθ ϊηΐβΙΗ-
§βηοβ Ηώ Ιιββη οοηοοοίβά, αϊ άγγιλίαι
ο-ίγκιινται (Ώβτη.)
ΙηίβΙΗ^βηί, οτινιτίς, οξίς Ρ, οξνφραν V
Ιηΐβΐΐϊξίοΐβ, γνωστόϊ, ίϋμαβής V, γνώριμος
Ρ
ΙηίβΜρβΓίΐηΟΘ, άκολαο-£α/ Ρ, ακράτ<ια/ Ρ,
άκρασ-ία / Ρ; (οί ραβδίοη) οργής άπαι-
δίυο-ία Ρ ; (ίη άήηΐί) : ν. -Οπιηΐίβη-
ηβκδ

ΙηίβπιρθΓίΐΐβ, ακόλαστος Ρ, άκρατης Ρ,
άκρατος οργήν (ΑββϋΗ.); (ΐη άπηίι): ν.
ϋηιηΙίίΐΓά. Ββ ϊηίβπιρβΓβ,Ιβ, ακολα-
σταίνω Ρ
ΙηΙβΠίρβΓ&ίβΙ^, άκολάστως Ρ



128 Ιηί,βηά— ΙηίβΓβρΒ,οβ

ΙηΙβηά, μΛλω, βοΰλομαι, βουλιύω αηά βου
λεύομαι, (πινο<ω, (ννοίω, μηδομαι Κ,διανοεΌμαι
Ρ, προαιρε'ομαι Ρ, διάνοιαν ίχω Ρ, «ΙμΙ ίν
Βιανοία Ρ. ΤηΙθίκί 1)θ£θΓ6Ηιιη(1, προνοί»
ΤηΙβηββ (ββ.ρ;βι•), ο-υντονοι, ΐντονοϊ Ρ, σφο
δρά» Ρ; (οί ρ;ιίη) Ισχυροί, πικρά», όξνβ Ρ
Ιηίβηββΐ^, ο-υντάνα» Ρ, {ντάνα* Ρ, σνντ«-
ταμένωϊ Ρ, σπονδή πάνν Ρ

1ηΙΘΠδίίγ, αύξανα, ίπιτίίνω

Ιηίβηδίΐ^, το σ-φοδρόν (ΡΙαΙο)
ΙηΙυιιΙ, σπουδαίο» Ρ, άτίνήί V. Βθ ίηΐβπί,
ο-πουδαζω, εντείνομαι, προο-ε\ω τον νουν Ρ
Ιηίβηί, ΙηΙβηίίοη, έννοια /, διάνοια /,
επίνοια /, βουλή^ βούλευμα η, νόημα Μ, Ρ,

προαίρεση /, Ρ
Ιηίοηίίοηαΐ, εκούσιο*. Τηί<>ηίίοη;ιΠ_ν, {καν,
{καν Λναι Ρ, έξεπίτηδες Ρ, καθ" έκουσ-ίαν Ρ,
{£ {κονσία» Κ, {κουσία» V, {κ παραο-κενή»
Ρ, {κ προαςρισεωϊ Ρ
Ιηίβηΐΐγ, σπουδαία» Ρ. Ιιοοίι ϊηίβιΐυΐγ,
άθρε'ω, αποβλέπω

ΙηίθΓΟ&ΙίΐΓγ πιοη(1ι, μήν εμβόλιμο» (Ηβτ.)
ΙηίθΓΟθάβ, παραιτέομαι Ρ, εξαιτε'ομαι Ρ
Ιηί6Γ0β58θΓ, διαλλακτή* πι

ΙηΙβΓΟβρΙ (οίΐίοΐΐ), καταλάμβανα Ρ, συλλαμ
βάνω Ρ• (οιιΐ ο 11"), αποκλείω αίίίί άποκλη'α,
αποφράσσω Ρ, απολάμβανα Ρ
ΙηΙβΓοβρίίη^ (ηώβΐ.), άπάληψι»,/! Ρ
ΙηΙθΓ0688Ϊοη, ίξαίτησι»,/) Ρ; παραίτησι»,/) Ρ
ΙηίοΓοΗηηίξϋ : ν. ΕχοΙιαηρ;β. Υοιι ίηίβι•-
οΗαη^βά ρΐβά^ββ νποΗ πιβ, πιστά (δακά»

μοι καΐ {"λαβε» παρ" εμού (ΧβΊΐ.)
ΙηίβΓΟΟυΓδβ, ομιλία,/) συνουσία /"

,

κοινωνία

/, επιμιξία^ Ρ. Αθ8ΘΙ10β Οί ΙΙΐΙθΓΟΟΟΓβθ,
άμιξία^] Ρ. Η&ΥΘ ϊΐΐίβΓ0Ο11Γ80, σύνειμι,
μίγνυμαι, συμμίγνυμαι, σνγγίγνομαι Ρ, ίττι-
μίγνυμαι Ρ, ίντυγχάνα Ρ

,

κοινωνάω Ρ
ΙηΙβΓββΙ (οί πιοηβ}'), τάκο» τη. ΙιβικΙ αί
ϊηΙβΓβδϊ, δανείζω ίπΐ τάκω Ρ. Οοηιροιπκΐ
ίηΐβΓββί, τάκοι τάκων Ρ, τάκοι επίτοκοι Ρ.
ΕχοΛίΙίΐηί ίηΙβΓΟβΙ, τάκοι πολλαπλάσιοι
(ΡΙαΙο). Α4 ίηΙβΓβδί (αά}.), ενεργό» Ρ.
ΡαΙ οαρϊΐαΐ οιιΐ 3.1 ϊηΙβΓβκί, προσμισθόω
άφορμήν (ΰβτη.). ΡηχΙηυίιι^ ηο ϊη-
ίβΓθδί, αργά• Ρ

ΙηίβΓββί,
(αάναηΐα^β) : ν. Αάν»ηΐΗ,§β.

Μν ίηίβΓββί, το {μάν. ΤΙιβ §βηβΓ3,1
ϊηίβΓβδΙ, το κοινάν, το συμφέρον. Ργο-
11)0(0 ί1)θ ϊηίβΓββΙδ οί, φρονίω ΟΤ προ
οράομαι τά τινοϊ. θεραπεύω V

,

σπουδάζω Ρ.
Ηβ 1)3.8 80ΐιΐ6 ρβΓβοηαΙ ϊηίβι•β8ΐ βί.
Ηββτΐ, 1£(α τι αντω διαφέρει (Τ/ιιιο.)
ΙηίβΓββίίη^, επαγωγό» Ρ, {φολκά» Ρ
ΙηίβΓίβΓβ, περιεργάζομαι Ρ, πολυπράγμονα»
Ρ, πράγματα παρέχω Ρ. ΙηίθΓίβΓΘ νϊΐΐι :

ν. ΗίηάθΓ
ΙηΙβηοΓ, & Ινδον : ν. αίβο Ιηβϊάβ. ΙηΙβΗοΓ
οί οοαηΐΓ^ : ν. Ιηΐηικί
ΙηίβΗοοαΙοΓΒ, οί ο-ννάντ« Ρ
ΙηίβΗορβΓ, πολυπράγμον τη, Ρ
ΙηΐθΓΐΐΐάθ, {π<ιο-άδιον «, Ρ
ΙηίβΓΠΙίΙΓηίΙ^β, «πιγαμία^ Ρ
ΙηΙβτιιίθοΜΙβ : ν. ΙηίβΓίβΓβ
ΙηίβΓίηΡίΙίίΐί,Θ, μί'ο-05, {ν μί'σω
ΙηΙθΓΐηϊηίίοΙβ : ν. Εηάΐβββ

ΙηίβΓηιΐη^Ιθ : ν. Μϊχ
Ιηύβιταΐββϊοη, ληξυ /, V

,

λώφηο-ι* /, Ρ.
λνϊίΐιοηΐ ίηυθΓιηϊββίοη : ν. Οοηΐίηυαΐ]^
Ιιιί.βι•»:ι1, ο Ινδον, οΙκ«ίο5, (νδημοϊ. ΙιιΙθΐ)ΐα1

(ΙίΟΠΙβ) &β»ΪΓ8, τα ϊνδημα, Ορρ. 10 ΡθΓθΐ§Ι1
8,ίΓ»ΪΓ8, τά ίιπιράρια (ΑτΐβΙ.)
ΙηΙβΓΠβΟΪηβ (οί υ/λγ), αο-πονδο«, ακήρυκτο» Ρ
ΙηίθΓροΙαίβ, παρτγγράφα Ρ
ΙηΙβΓροββ (αεί.), {μβάλλα Ρ; (ηβν,Ι.) {μ-
ποδαν γίγνομαι : ν. αίβο ΙηίθΓίθΓΘ

ΙηΙίίΓρί'Οΐ, κρίνα, ίρμηνίΰω. {{ηγ{ομαι, σαφη-
νίία V: ν. αίβο Εχρίαΐη
ΙηίΘΓρΓβΙαίίοη, {ρμην<ία /, Ρ, {ρμήνηιμα
η, V

ΙηίθΓρΓθίβΓ, {ρμην<ν$ πι, προφήτη» Τη, ίξηγη-
τήϊ πι, Ρ. Βθ ΛΠ ΪΠίβΓρΓβίθΓ, προφη-
τιύω V

ΙηίβΓΓΟ^&υθ : ν. Αβίε

ΙηΙβΓΓίιρυ (ϊη οοηνβΓββ,ίϊοη), ύπολαμβάνα
Ρ, υποβάλλω Ρ, νποκροΰα Ρ, αντιλαμ
βάνομαι Ρ; (£«ηβΠΐ11γ), κωλύω, ταράσο-ω
ΙηίβΓ8θοΙ : ν. Όϊνϊάβ
ΙηΙβΓ8ρ8.εβ, τ6 μ«ταξν, το διάκινον Ρ, το
μίταίχμιον V (οβί\νββη ίντο αΓπιίβδ αηά
οθίν/θβη Η§Η<; άπα άαΓ^ηβββ)
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ΙηΐθΓ8ρθΓ8θ, διασπίίρω, κατασκ«δάννυμι Ρ
ΙηίθΓίνήηβ, συμπλέκω V. ΙηίβΓίνάηβθ
(αά)-), 4(ΐφίιτλ«κτοϊ V
ΙηίβΓναΙ, ΗΪΙβΓ αη, δια χρόνου, χρόνου 1γγ«-
νομένου Ρ. ΑίίβΓ α 1θΠ£ ίιιίβΙΎΐιΙ, δια
1Γθλλθΰ Ρ, ΙΓολνν χρίνβν δίΛλίΊτών Ρ.
ΑίίθΓ Ιηβ ίηίβΓν&Ι ο£ α άα,γ, διαλιπού-
οτ)ϊ ήμιίροϊ Ρ. Αί ϊηΙβΓναϊβ ο£ ιΗγρθ
<ΙίΙ>•κ, δια τρίτηϊ ήμ4ρα* Ρ. Ιΐΐ Ιΐιΐί 111-
ίθΓ\;ι1, ίν τούτω, (ν τώ μ€ταξύ
ΙπίβΓνβηβ, ίγγίγνομαι Ρ, διαγίγνομαι Ρ,
παρίμττίπτω Ρ. Ιιιί<;ι•νοιιίιι<* Ιίιηβ, ο
μίταξϋ χρ<ίνοί Ρ
ΙηίβΓνϊθ\ν, διάλογοϊ ηΐ, Ρ, ϊντιυίΐϊ /, Ρ.
Η&νβ αη ϊηίθΓνΐθν/, διαλίγομαι Ρ, Ιν-
τυγχάνω Ρ
Ιηίθΐ•νιτβ&ν« : ν. Ιηίβι•ί\νίηο
ΙηίββΙβ,ίβ, ουδέν διαθψίνοϊ Ρ
ΙηίθΒίΐιΙθ («(//.), οΐκίϊοϊ, ϊνδημοϊ V, 4μψύ-
λ«* V
Ιηίθβίίηββ, «ντίρον η, ηεν.. ρΐ, σττλάγχνον
η, ι«ίί. ρΐ, τά ίντιί* Ρ
Ιηίϊπΐ£107, ο-υνήθιια_/! Ρ, οΐκίκίτηϊ/, Ρ
ΙηϋίΒΛίβ (αά).), οίκιΐοΐ, συνήθη* Ρ, ίττιτή-
8(109 Ρ. Βθ ίηίίπι&ίβ, πλησιάζω, χράο-
μαι. ΙπίϊιιΐΗίοΙγ, οΐκ«ίω9 Ρ
Ιηίίιιιαίβ (νβτδ) : ν. Αηηουηοβ, ΤβΠ
Ιηίίιιΐίΐίϊοη, δήλωσίδ /, Ρ : ν. αίβο Αη-
ηοιιηοβπιβηί
Ιηίϊιηί<1;ιΐΘ, ίκφοβί'ω, ίκιτλήσσω, καταπλήσ
σω Ρ
Ιηίίιιικίαίϊοη, ϊκιτληξι*/: ν. αΐ.ιο Έββ,τ
1 η ίο, <5 ««'/ (ίϊ ίοι</ι ίΐο•ΰ., «ίσω α«ι<ί ϊο-ω
ίοιίΑ ^β».
ΙηίοΙβΓβ,Μο, Αφόρητοι, ουκ ΟΤ ουδαμώς
άναο-χίτόϊ, ού φορητοί, ού μίτριοϊ V, ουκ
άν€κτ<ί9 V, ατλητοϊ V, δΰσφοροϊ V, δύσ-

οισ-τοϊ V
ΙιΐίοΙθΓ&ηί, άγνώμων, οΰκ ίπκικήϊ Ρ
Ιπίοχϊοίΐίβι] : υ. Όηιηί
ΙηίΓίΙΟίεΛΙβ, παλίγκοτοί, αμήχανο» V, 8υσ-

■η-ρονοΜΓΤΟί V
ΙπίΓοηοΙ), πίριο-ταυρόΊο Ρ, περιταφριύω Ρ•
ΐηβίαρη. περιφράσσω Ρ
ΙηίΓθΐιοΙιιΐϊβηί, τάφροβ./, σταύρωμα η, Ρ

ΙηίΓβρίά : ν. Βγλυθ
ΙηίΠ08,0)τ, τά ποικίλα, ποικίλον τι (Ειΐκ),
ποικιλία /, Ρ. Νο ίηίΓΪΟ&Ο^, ούδίν ποι-
κίλον (Ώβτη.)
Ιηίποαίθ, ποικίλο!, Αποροι
Ιη*ΓΪ§11θ (β1ι6«ί.), άβουλη/, Ρ, παρασκίυή,/,*
ΙΐΐίΐΊ£11θ (νβτΐ), πράσσω, ίπιβουλίϋω Ρ,
σκευωρίομαι Ρ, μηχανορραφία) Κ. Τθ09β
ντίιο ϊηίπ^ιιβά Λνίίη ηίιη £ογ ίΐιβ οαρ-
ίΚΓβ θ£ ίΐΐβ 01*7» °' ^Ρ^ίο-ντα ιτροϊ αύτον

τήν λήψιν τήϊ ιτόλίωϊ (2%Μ0.). ΙηίΓί§11-

ίπ§ (αφ*.), ίιτφουλοϊ Ρ, μηχανορράφοϊ V.
ΪΙιθ ϊπϊπ^αβΓβ, οΐ ιτράο-ο•οντ«ϊ (27ιαο.)
Ιπίπηβΐο, άληθήϊ
ΙηίΓοάαοβ, (ίσ-άγω, ιτροσ-άγω Ρ, ο-υνίστημι.
Ρ, ί•ΓΓ«ιο-φρί'ω V. ΙηίΓοάιιοθά (αφ'.)>
άτακτο*

Ιηί,ΓοάαοίΐΟΠ, «Ιο-αγωγή /, Ρ; (ίο α 81ΐΙ>-
^β^ί;) : ν. ΡΓβΙαάβ
Ιηΐιΐκίο 011, (Ιο-ποι<ω ΐμαυτόν Ρ
ΙηίΓαβυ : ν. Εηίι•ακί.
Ιηίιιϊϋοη, μαντικόν τι Ρ
Ιηιιη(1αί6, κατακλύζω, Ιπικλύζω
ΙηΐΐηάαΙίοη, πλημμυρίϊ /, ίπιρροή /, V,
κατακλυσμοί 771, Ρ
Ιπιιγθ : ν. Αοοιιβίοπι
Ιπναάβ, (ΤΓίίμι, €Ϊσβάλλω, {ιηστρατ<ΰα,

ίπίρχομαι Ρ, (πιιο-βαλλ» Ρ. ^ίη ΪΠ
ϊηναιΗπίί, ο-υνίίσβάλλω Ρ. Ιη\'8,<1ίη§
ΒΓΓΠ7, γήϊ •φ(δρο5 ο-τρατό« (Εην.)
Ιηναΐίά (Ϊ11), άο-θίνη5, άρρωστο» Ρ
Γιι ν,-ιΐίίΐ (ηοί &ιιί1ΐ0ΓίίαΙίν6), άκυρο« Ρ. Ιη-
νβ,ΐΐάαίβ, άκυρον καβ£στημι Ρ
Τιινη1υ;ι1»1ο, τιμιώτατοϊ, ττρότιμοϊ Ρ
ΙηναΓίαΜβ, ακίνητο;, βί'βαιο5
ΙηναΓίΛΐ)!^, άκινήτωϊ Ρ, β€βαίω5 Ρ
Ιηνωίοπ, (Ισβολή /; ίιτιδρομή/
Ιπνβοίϊνθ : ν. ΑΪ>ιΐ86

Ιηνβϊ^η αί,'αίπΗΐ : ν. Αίίαοΐι, ΒβρΓοαοΙι
Ιηνβΐ^ΐθ, διλίάζ» Ρ, ψυχαγωγίω Ρ
Ιηνβηί, ίύρίσκω, ίξίυρίσκω, ίφίυρίσκω, μη-
χανάομαι, ίιτινοί'ω Ρ. ΙΐΐνβΓίΙ 8ίθΓΪβ8,
πλάσσω Ρ, λογοποιίω Ρ
ΙηνβΠίϊΟΔ, ίΰρημα η, ϊρμαιον Π

17
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Ιηνβηίϊνθ, €ΰιτορο5, «ύμήχανο* : ν. αίβο

Ιη^βηϊοιιβ
ΙηνβηίοΓ : «ΐρίτη» τη, Ρ
ΙηνβηίθΓ7, απογραφή /, Ρ. Μαΐίβ β.ώ. Ία-
νβηΐ0Γ7, άττογράφω Ρ
ΙηνβΓί, μίταοτρίφ» Ρ, αναστρέφω Ρ
Ιηνββί (νήίη οίΚοβ στ ηοηουι•), πφιβαλλ»,

ΙΓίριτίθημι. Ρ, ΙΓίριαίΓτω Ρ. ^Ηο 8.ΓΘ
ίηνοδίεά ν/ϊΐΚ α «τββ,Ιη, οί* σ-τίφανοϊ
ττίρίκίΐται (Ρίηά.). Ιηνββί, (β

,

ρΐαοβ) :

ν. Βββϊβ^β. Ιηνοδί (πιοηθ^) : υ. Ιη-
ίβΓββί, Ιχ:η<1

Ιηνββϋ^&Ιβ, ο-κοττίω, διασ-κοιτίω, ίρίννάω,
φλίγχω, ίξ«τάϊ« Ρ, άναίητί» Ρ, Ιχνίύω Γ

,

ίξιχνοσ-κοττίω Γ. Ιηνββίϊ^&ίβ οβχβίαΐΐ^,
ακριβά», .Ιοίη ία ίηνβδίί^αίίηη;, ο-νν-
διαο-κοττίω Ρ. Οηβ ηιιΐδΐ ίηνββίί^αίθ,
^«ταστίον Ρ
Ιηνβ8ί.Ϊ28.ίίθΠ, £ήτημα 71, ζήτηο-ι* /, Ρ,
ν&τασ-νι /, Ρ ; Οικϋοίβ,Ι^άνάκριο-ι*/; (ρΗϊ-
Ιοβορίποαΐ), μέθοδοι /, Ρ, πραγματιία

ΙηνΘβίίβαίΟΓ, Ιητητήϊ »», Ρ
Ιηνββίηιβηΐ; (οί β,ίονη), ιπρνπίχισι* /

, Ρ,
ττροο-ίδρίία /, Ρ
ΙηνβίθΓ&ίβ, χρόνιο*. Αη ΐηνβίβΓ&ίθ
(ΗββΟδθ, έγχρονιο-ΘΗ» νόσ-ημα (ΡΙαΙο)
ΙηνκΙίοιίΒ, ίιτίφθονοϊ
Ιηνίάΐουβί^, ίττιφθόνω* Ρ
Ιηνϊ^ΟΓβ,Ιβ : ν. 8ΐΓβη§Ιηβη
Ιηνϊηοϊβΐβ, ανίκητοι, άμαχος, δύο-μαχο»,
άδμητοϊ V

,

άθραυστου V
,

άήσ-σητο* Ρ,
Αλτρττο* Ρ
Ιηνϊοΐαοΐβ (οί οηβ 8ββ1αη§ βΛηοίιι&Γ^),
αο-νλο5. ΙηνΐοΙ&ΒϊΙίΐ^, αδιια /, άο-υλία
/,¥
Ιηνίοΐαΐβ, ακ<ραιο*, ακήρατο* V

,

αμίαντο* V
,

άθικτο» V

ΙιινΪΗΪΙιΙο, αφανή*, άδηλο*, αόρατοι Ρ
,

άιιδή*
Ρ, ασ-κσιτο* V

ΙπνίΙηΙίοιι, κλήοι*/, Ρ, ιτρέκλησ-ι*/, Ρ
ΙΐινϊΙο, καλίω, τταρακαλίω, ΐΓροο-τταρακαλίω
Ρ. Ιηνίίβ (ίο άο), αΐτίω. Ιηνίίβ (»8
αΐΐΐθβ), ίττάγομαι Ρ. 8β1ί-ίηνίίθ(Ι, αύτ-
«ταγγ«λτο* Ι'

Ιηνοοαίίοη (ο£ £θάβ), *ιτιθ€ΐαο-μο« τη

(ΤΗΗΰ.)
Ιηνυΐίβ, καλίω, έιτιβοαομαι, ανακαλεί» V

,

αίδάω V
,

κικλήο-κω V. Ββ§ίη β^ ΪΤ1-
νοίίϊη^, φροιμιάζομαι V. Ιΐΐνοΐίθ ίΐΐθ
£θάδ, 4ιτιθ<ιάζω Ρ, θιοκλντάο V

Ιηνοΐνβ (ίη α βίνΐι&ϋοη), ιτ•ριβαλλ<•,
ο-υνάΐΓτω V. Βθ ϊηνοΐνβίΐ ίη, τΓίρητίΐΓτω,
σ-ϋνίίμι, ο-ννίοταμαι, {μιτλίκομαι, σ-υξ(νγνν

μαι Κ
,

ο-νγκ€ράνννμαι V
,

ττρόο-κίΐμαι Γ
,

ίγκαμαι V. Ιη 8110η & ιιιϊκϊοΓί.ϋΐιΐ! Ιιαδ
ηβ βββη ΐηνοΐνβά 1>7 '^ί3 πιβη, τοιαύτη
ο-υμφορφ ιτ«ριπ<πτωκ€ν ύπο τούτον (Ζ)β»ι.).
Βθ ϊηνοΐνβά ίη οΙηβΓβ' παϊη, ο-υγκαθέλ-
κομαι V

. Ββ ϊηνοΐνβά ϊη ίΓοασΙβ, ιτράγ-
ματα ϊχω Ρ
ΙηνοΙιιηίβ,Γ^ : ν. ΤΙηνήΙΙίη^
ΙηνυΙηβΓΕοΙβ, άτρατο* V

,

Αρρηκτο* V

Ιην/βΓΟ1, 4 ϊνδον, μύχιο* V : ν. αίκο Ιηϋκΐϋ.

1 ιην,'ΐπΐ», ίΕσβ αηά ϊο-ω

Ιρ3θ ιΐίχϊΐ, αύτο* ΐφη Ρ
ΙτΆΧί-'ύήΥιϊγ , οξνθυμον φρίνημα (Εητ.), ορ-
γιλοτη*/ Ρ
ΐΓΟδΟΪοΙβ, όξΰί, 6ξίβυμο5 V

,

οξνκάρδιοϊ V
,

όργίλοϊ Ρ, ακραχολο* Ρ
Ιγ6, Ιπιίθ : ν. Δη£βΓ, Αη§Γ^
ΙΛβΟΠΙβ, λνιτηρί*, ίχληρο*, (ιταχθή* Ρ
Ιτοη, ο-ίδηρο5 ίη, οτ ιΐίβ χαλκύ* τη. Οί
ΪΓΟη, ο-ι8ήρ<ο* αηά ο-ιοηροΰ*, αδαμάντινο*
V. Νοί ο£ ΐΓοη, άο-£δηροϊ V

.

Ηββν^
\νΐί1ΐ ΪΓΟΠ, σίδηροβριθή* V. ΟονβΓ ν/ίίΐι
ΪΓΟΠ, ο-ιδηρίω V. λ^ΟΓ^ΘΓ ΪΠ ΪΓΟΠ,

ο-ιδηρονργο* τη, Ρ, σιδηροτίκτιον τη, V.
Ιγοπ ίοο], σιδηριον τι, Ρ. Ρνονβτύ,
Βΐηΐίθ \ν1ιϋ(ί ΐΚθ ΪΓΟη ίβ ηοΐ, ιύβν* το

ττράγμα κροτιίσθω (ΛιιΐΙι.)
Ιγοπ7 (ϊη ίΐβ ΡΙαΙοηίο ββηββ ο/ Τ>'ν&ν\τα\χ-
Ιαϊΐοη), ιΙρων«£α /, Ρ

,

τ4 <1ρ»νικ6ν Ρ;
(ϊη ^βηβΓβ,Ι ββηββ), €ντραιτ(λία /, Ρ,
αοτιϊον τι Ρ. Ιιίίβ'β ΪΓΟηΐββ, ή τον βίου
κωμωδία (ΡΙαΙο). ΙγοπΪΟ&Ι, (1) ιίρωνι-
κο5 Ρ, (2) ά<ΓΤ€ΐο* Ρ, «ύτραιτΛο* Ρ.
ΐΓΟηίο&ΙΙ^, (1) «Ιρωνικώ* Ρ, (2) ιύτρα-
ιτΛω5 Ρ
ΐΓΓίχάίαΙβ : ν. ΙΙΙνιωίη&Ιβ
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Γπ•αΙΐοηα1, άλογοι, αλόγιστοι, άνον$, σφρων.
Ιΐταίίοη&ΙΙ^, άφρόνωϊ, άλογίσ-τω5 Ρ
ΐΓΓβοΙαϊιηα,ΙιΙβ, ανίατο* Ρ
Ιιτβοοηοίΐβ,οΐθ, άο-ιτονδοϊ, αδιάλλακτο* Ρ
ΐΓΓθ£αί»1)1θ, άνι|Λ.€γκτο5 Ρ
ΐΓΓβ^υΙίΙΓ, ανώμαλος; (οί ΟΟΙκΙυοί), παρά
νομοι Ρ ; (οί Οπ3βΓ), άτακτοϊ Ρ
ΙΐΓβ^υΙαηΙ^, ανωμαλία /, Ρ, το άνώμαλον
Ρ ; (οί οοηάιιοί), παρανομία /, Ρ; (οί
ΟγΟΙθγ), αταξία /, Ρ
Ίττβ%ύΙ&τ\γ, άνωμαλω$ Ρ
Ιΐτβίβναηύ, οίδίν προ$ λογον Ρ, άιτροο-δκί-
νυσ-09 {ΡΙν,ΙατΰΚ) : β/. Ρνουβτύ, Νοί ίο
ίΗθ ροϊηί, ουδέν ιτρ<5$ Διόνυσ-ον

Ιιτβΐϊ^ϊοιιβ : ν. Ιιηρίουχ
ΐΓΓβΠΙβάίΒ,οΙβ, άνηΚ€Ο-Τ05, ανίατος Ρ
ΙιτβηΐθάίίΛΙ^, άνηκίοτω5 Ρ
ΙΐΤθραΓίίοΙβ, άνήκίστοϊ, άμηχανο$ V, 8ΐο-€κ-

ιτίρατοί V
ΐΓΓθρΓβ88Ϊθ1β, αναιδής, άναίο-χνντοϊ
ΐΓΓβρΓθ3.οΗβ,1)1θ, άνοτίληπτο* Ρ: ν. αίβο
ΒΪαιαβΙβββ
ΐΓΓβ8Ϊ8ίίο1θ : ν. Ιηνϊηοϊοΐθ
ΐΓΓββοΙιιίβ : ν. Ηβ8Ϊί8,ίϊη£
ΐΓΓββροηδϊοΙθ, άνοίθυνοϊ Ρ, άνυττίίΟυνο! Ρ
ΙΐΤθΙπθνϊΙοΙθ, οΐκ ίιτανορθωτέοϊ Ρ
ΙιτθνθΓβηοβ: ν. Ιηιρίθί7; (ίονακίβ πιβη),
ολιγωρία, /, Ρ, καταφρόνηση /, Ρ
ΙιτβνβΓθηί : ν. Ιιηρίοιιβ ; (ίοΉτ&πΙβ πιβη),
όλίγωρος Ρ

ΐΓΓβνοο&1)1θ, άνήκίοτοί (ΤΚηο.)

ΙΐήξΒ,Ιβ, άρδω. Οοιιάιιοί \ναίβΓ ίοΓ ΐιτί-
§ίΐίίοη, οχ«τ{ΰω
Ιπ•Ϊ£8.ίίοη, ύδρίία/, Ρ, 6χπ*1α/, Ρ
Ιπίίαοΐβ : ν. 1γο80ΪΙ>1θ
ΐΓΓΪίβ,ίθ, κ»ί!» : ν. αίβο Αη§βΓ
Ιιτίί&ϋοη : ν. Ιι•Λ8οΐοί1ίί7
ΐΓΓΠρίϊοη : ν. Ιην&δϊοη
Ιβίαικί, Ιβΐθ, νήο-οϊ/, νηο-ίϊ /, Ρ : ν. αίβο
ΙηδίιΙ&Γ. Ιβίαηά ριίηοθ, νησίαρχος
ιη, Ρ
ΤβΙμΙκΙιΤ, νησιώτηϊ 7»
Ιβίβί, νηο-ίδιον η, Ρ
Ιβοΐαίβ, μονό» (•«,?«. ίη ραβΒίνβ). Ιβοΐαΐ-βίΐ,

μόνο5, μεμονωμένοι Ρ
Ιδοΐαΐίοη, μόνωο-ΐϊ.Λ Ρ
Ιββιΐθ (βωδβί.): ν. (1) Β,θβιιΐί, (2) 06"-

8ριΐη£
Ιβδΰθ (νβτΐ) : ν. (1) Οοπίθ οιιί, (2) Ριι1>
ΙίβΗ (θΓ(1θΓ8, β/ο.)
ΙβίΗπιιιβ, ίο-θμ<>5 τη. Οί ίΗθ ΙδίΗηιιιβ,
"Ισβμιο». Αί ίΗθ ΙδίΗΐΙΙΙΙΒ, Ίο-βμοϊ, V.
Ιβίΐιιηϊαη §1111168, τάΊο-θμια
ΙίϊηθΓβ,ηί: ν. ^Ληάβπη^
ΙίίηθΓΛΓ^ (,)0ΐιι•η&1 οί ίΓβ,νβΙβ), ττίριήγηο-υ/,ρ
Ιίββίί: ν. Ηϊπίδβΐί
ΙνοΓ^, Λίφαϊ »», το ίλίφάντινον (ΡΙαΙο).
Οί ϊν0Γ7, 4λ€φάντινθϊ
Ινγ, κισσ-όϊ τη. Οί Γν"γ, κ£ο-σινοϊ V. Τνγ-
θ\αά, κισο-ήρη» V. Ιν^-λνΓβ&ίΗβά, κ«γ-

ο-οφιίροϊ V. ^Γθβίΐΐθ •ντίί1ΐ ΪΥ7, κιο-σοα V

17—2



.Τ;κ-1•:Ί;ι\ν, κολοιίϊ τη
ϋαΐ'Ιίι-Ι, χιτωνίο-κοϊ ιη, Ρ, σττολά« (1θ3.ί1ΐ6Γ
^θΓ1^^η)/
3β.άβά : ν. Τϊτβά

^£§«1, <ττνφίλ<55 V, στ»φλ<5$ V, όκριόίΐϊ Γ.

ΐα^ξβά πιουηΙ&ίιι-ιΊοΙ'Ι,, φάραγξ όκρίι
(ΑββοΗ.)

^α^1 : «. Οαοί

^ηυ&Γ^ : ηββ χιιμώνοϊ μ«τοΰντοΐ Ρ
^Γ («Ιίόβί.), ττίθος τη, κντοϊ η, άμφορίνϊ
τη, Ρ, αγγο* η, V. ΊΛΐύβ ^γ, άμφο-
ρίσκο5 τη, Ρ. Λνϊηβ^ΕΐΓ, οταμνίον Ρ
^γ, .Ταιτίηβ βουτιά («*£>«<.), το άνάρμοατον
(ΡΙαΙο) ; τηβίαρη. ττλημμίλί; τι (Ενν.,
ΡΙαΙο)

«Τ&γ (υβτο Μβΐί<.), ο-υγκρονομαι Ρ; τηβΙαρΚ.
ττλημ.|ΐίλίω, άναρμοστί'ω Ρ. ^α^^^η§(α(//.),
ανάρμοστοϊ Ρ • τηβΙαρΚ. ιτλημμλήϊ, ορρ.
Ιο ίμμ<λή« Ηαπηοηϊουβ, διιίΐίΐΐιΐο. Κο-
άυοβ ^β,Γπηο; βΐθπιβηΐβ ίο Ιι&πηοηγ
(τηβΙαρΚ.), τα ιτλημμΛοϋντα ίμμίλή καθί-

στημι (ΡΙαΙο)
^α^20η) βαρβαρισμό τη, Ρ
^&3ρ€Γ, Ιαοττίί^ Ρ
3&ΜτύΛ\γ, άνίδην, άν€ΐμ«'νω9 Ρ, ώί ϊτνχ€ν Ρ
^ιυηΐγ, άν«ιμίνο$
«ΓανβΗη, άκόντιον η, βΛο« η, βί'λιμνον η, Γ,
άκων »», Γ. «Τ&νβΐίη-πιβη, άκοντιο-τήϊ τη.
ΤπΓΟ^ Λ ^νβΐΐΐΐ, ακοντίζω. Τΐΐβγ ίθΠ
Οη ΙΙκΊγ ^ανοΐίηκ, τκρί τοϊϊ δορατίου
δκφβι(ροντο (ΊΊΐΗΐ•.)
3Κ*, γνάθο*/, γίνυ»/
«Τεαίουβ, φθον<ρο«, Ιηλοτνττοί Ρ, δποπτο* Ρ.
Ββ ^Θ8,1οι18, φθονίω, ζηλοτυιτί'ω Ρ. Ρτο-
νβτο, Ηβ&νβη Ϊ8 ^αίοιιβ, το θ«ϊ<ίν <στι

φθονιρον (Ηβτ.)
^ΒΒ,ιΟΜύγ, ύιτοίΓτωί Ρ

1β&[ο\ιζγ,' ϊήλο! τη, φθ<5νοϊ τη, το βιτοιττον Ρ
^6Γ, ^βτ•ίη(!; (βιιόβί.), ο-κώμμα η, Ρ, χληι-
αο-μέϊ η, Ρ, «ρτομηο-ΐϊ/ Ρ
^βθΓ (νβτδ), σκώτττω, 4τγμγκ»ιγτ«» Ρ, χλΕυάζω
Ρ, κιρτομά• Γ. ^ΘΓΪη({ (αφ'•)> "«Ρ1-0"
μιο» Γ
^υηβ, Ιο-χνίϊ Ρ
^ορω-ά^ : ν. ϋϊίηςβΓ
^81, ιΓ(;8Ϊίη§ (βΐ108ί.), ο-κώμμα η, Ρ, παιδιά/ Ρ. ΙΙβηηβά ^8ίίη§, χαρκντιο-μοΊ
τη, Ρ, (ντραττίλία./', Ρ, άστίϊόν τι Ρ. 1χ)V
^3ϋη£, χλίναο-μο* τη, Ρ, βωμολοχία
/, Ρ
^81 (νβτο), ο-κώιττω, ταίζω, «ρίσ-χηλίω Ρ,
χαριεντίζομαι Ρ. Ηθ Ϊ8_]β8ΐίη§ ίηπιπίΜΐ,
ο-ιτουδτ) χαρΐ€ντίζ<ται (ΡΙα,Ιΰί). Ε η ου «Η
οί ^Ιϊη^, ταντα ιτηταίο-β» νμίν (ΡΙαΙο)
^8Τ/ΘΓ, γιλωτοίΓοιοϊ τη, Ρ
^βνθ1) λίθο» τη, /: τηβίαρη. Αγαλμα η, V,
κτήμα η, V. ΤΚβΓβ Ϊ8 ηο οαοΓβ ρΓβοΐουβ
ΐθ^βΐ, οΰκ ϊστιν οΐδϊν κτήμα τιμιώτίρον

(8ορΗ.). ^Θ^V61 οί 8ϊθί1^, οφθαλμέ
Σικ«λία5 (Ρίηά.)
^β\^β\^γ, κίο-μοϊ 7», κτήματα 71, ρΐ, V, κιι-

μήλια η, ρΐ, V

•Πη£ΐβ {νβτο), κροτίω. ^^η§1^η£ (αά).),

κωδωνόκροτοϊ V. Ι Ιίΐΐονν ;ι ]ϊη^1ίη<{
ίβΐΐον (Ιίί. ΤΒ,ϋΙβ), οίδ' άνδρα κροταλον
(Εην.)
^οο^θΓ^', ο-κινωρία /, Ρ. ΟοηΙπνβ 1>7
^ο1)ι)β^^, ο-Κ€υωρίομαι Ρ
^008θ, «ΙοουίΛΓ, γΛοΐοϊ, γΛωτοϊ άξιο;

V
<Το<:ο8ίΙγ, το γ«λοΐον. Εογ ηιοΓβ ^008ΐ1γ,
ίπΐ τα γΛοιοτιρα (ΡΙαΙο)
.Τοουηίΐ : ν. ΟΗββΓΪνιΙ

^ος : ν. ΝυΛ§β
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,Γοΐη (<&:/.), συντίθημι, συν (στη μι, συνάπτω,
συνάγω, συναρμόζω απά συναρμόττω, ζ€υγνυ-
μι, συζίύγνυμι, άραρίσκω V, άρμάζω V,

συναρτά» V, έγκαταζιύγννμι V. «Γοίη ϊη,
κοινωνίω, οτ υ.8β οίΚβτ νβτΙ>8 οοτηροηηάβά
νιχϋι σύν. «Γοίη βαΜίβ : ν. Εΐ^Ηί. «Γοίη
(ηβΗΐ.), συνίρχομαι, σύνιιμι, συνίσταμαι,
συμβάλλω, προσγίγνομαι Ρ, προσχωρίω Ρ,
συμμίγνυμαι Ρ, προστίθίμαι Ρ, συναπτό V.
Ββ ,)0Ϊηβ<1 ΐηίο ΟΠβ, «1$ Ιν σύγκ<ιμαι
(ΡΙαΙο). Οηβ Πηΐ8υ ,]θϊη, συναρμοστέον
Ρ
«ΓοϊηβΓ: ν. ΟβχρβηίβΓ
«7οϊηίη§ (βηοβί.) : ν. «Γιιηοίίοη
«Τοϊη4 (ο£ ίηβ οοό^), Αρθρον η ; (ίη
ΟΛΓρβηίΓ^), άρμα* τη, Γ, αρμοσμα η,
V

«Τοΐηΐ; (αφ'.), κοινά», άθράο5, σύζυγο* Γ.
«Τοϊηί β,\ιίηοπί7 (ο£ & Ιββ,^υβ), το τών
πάντων κοινάν Ρ. .Γοϊηί ρονβΓ (θ£ ίν70
βυΕίββ), το συναμφότίρον (Ωβτη.)
«ΤοϊηΙΙ^, άμα, δμοβ, κοινή, «Ι» το κοινών Ρ
«ΤοϊηίιΐΓθ : ν. ϊ>ον/ΐγ
«Τοϊβΐ, δοκοί /
«Τοίτβ : ν. ^8ί
•ΤοΙΙίΙ^, €ύωχ£α/ Ρ. Ιηάηΐ^β ΐη ,}ο11ίί7,
ίύωχί'ομαι Ρ, ίύπαθί'ω Ρ, €ϋθυμίω V
«Τοίί, σί£ω, συγκρούω Ρ
«Τοδίΐβ (ίοΓθίη§ οηβ'β ν»ν), ώθίομαι Ρ,
ώ σχίζομαι (λΙτ.)
ιΤθί, στιγμή/, Ρ. Ι£ Ηθ Πβ,ά α ]θΙ ΟΓ υϋίΐβ
θ£ ίΐιβδβ ίηϊη§8, Λ γ« «Ιχ€ στιγμήν ή σκιάν
τούτων (Ώΐτη.). Νο* 8. .]Οί, ούδ

'
<λάχιστον

Ρ, οίδΐ πολλοστον μέρος Ρ
«Γθ11Π1β7 (ίΜ&βί.), Αδά»/ πορ«£α/, στάλο» ί»,
κίλιυθοϊ / V. «Γοαπιβ7 ιιρ οουπίΓ^,
άνοδο» / Ρ, άνάβασιχ / Ρ. 1Τ01ΙΠΙΘ7-
ηιοηβ7, 4φόδιον ηβη. ϊη ρΐ, Ρ
Ζοιιτηβγ (νΐτο) : ν. Τι•&νβ1
ιΤοηβί, άγων ηι

■Γονίαΐ, φαιδροί, <69υμο», «ΐφρων V
ίογ, χαρά./, ηδονή/ τίρψι»/ χαρμονή/,
χάρμα η, V. ΟτΓΘΕΙυ ^7, το ιτ«ριχαρ<5 Ρ.Ι ν/ίβΗ ΐηβπι _)07 ο£ ΪΙ, τούτοι» (ρρωσθαι
λίγω (Ώβτη.)

.Τθ7£ΐΐ1, φαιδρά, £δφρων V
,

€υγηβή* V
,

άδάκρυ-
το* V. Ύβτγ ΐο^ίκΐ, π«ριχαρή». ΛνίΛ
ίθ7£α1 βονιηεΙ, ««φθόγγο» V. Ββ ,ρ^αΐ :

ν. Κβ|οϊοβ
<Γθτ£ΐΐ1ΐ7, φαιδρώί, χαρά» ϋνο V

,

ΟΤ Η8β

άσμ«νο5 : ν. ΟΙβ,άΙγ
Χθγ1βΒ&, άτίρττή», στυγνά», κατηφή»

■
7

ιιΐήΐαηί, ιτ«ριχαρή»
Τηά§β (ί!ίό«<.), κριτή» τη, δικαστή» ηι, Ρ,
Ρραβ«υτή» ηι, Ρ, βραβίύ» ηι, V, δικασχάλο»
ΏΙ, V

;

(ηθυ οίΒοΐαΙ), γνωμών τη, Ρ. Αρ-
ροϊη* Λ ΐηάξβ, καθίίω δικαστήν (ΡΙαΙο).8ΐί 08 ΐνΐ<3§θ, δικάϊω Ρ

«Γιι<1ο;Θ (νβτο), κρίνω, δικάϊω, γιγνώσκω,
διαγιγνώσκω. ^α^^§θ α^αϊηβΐ 6θ£ογθ-
Ηαηά, ιτροκαταγιγνώσκω Ρ. Βθίοηεΐηϊ
ΐο 8, ,)11<ΐ8β, δικαστικά» Ρ. Ε&87 ίο 1)θ
^ιι^^ο;βά, «ίκριτο» V

.

ν. αίαο ΟοηβίάβΓ
ΤΗϊηΙτ

^ϋά§I11θη^, κρ£σι»/ δίκη/; (ποί ο£βοΐβ,Ι),
■γν«&μ.τ|/; (ο£ ίΗβ §00$), νίμ«σι» / Το
ΐΤαβ 1)β8ί ο£ οηβ'β ]ΐιά§πιβηί, γνώμη τη
δικαιότατη Ρ, άιτο γνώμη» V. Κϊ^ηί
^ιι^^§Iηβη<;, «ίδο|£α/ V. ^υ(1§Π1βη<; ρΓο-
ΠΟαηοβθ, κρίσι» δΐ(γνωσμ6^| (Τηΐιβ.).
^ι1άζ1ηβηι Βββ,ί, κριτήριον η, Ρ

^\1ά^^^Β.\, δικανικά» Ρ. Τηβ ^υά^^^ι^1 (οτ
£οι•θπ8ίο) Βπιηοη ο£ ογλϊογ^, ή δικανική
ΟΤ τ6 δικανικάν Ρ
.Ταοΐίοίοαδ : ν. λΥιβθ

^υ^, ιτράχοο» αηά ιτράχου»/
•^«8δ1β. ^"§81^η8 (ιιιιδβΐ.), γοητ«ία/ Ρ
,
γοήτίυμα η, Ρ
«Γΐ]£§1β (νβτο), γοητίύω Ρ, μαγ«ύω V. «Τΐ12£ΐθ
»υ/β7, ύιτίξαιρίω
^α§§1βΓ, γάη» τη, μάγο» »«, αγύρτη» τη
«7υίθθ, ύττά» 7», χυμά» τη, Ρ. Βη^ηΐ Γβ-
£η;.-ίΗίη§ ]αϊοο ο£ ίΐιο {{Γα,ρο, άμ-πΑον οτ

βάτρυο» γάνο» η, V

^ι1^^7, Ιγχνμο» Ρ
^υ1ν : ?ί.?« Μρου» μ«σοΟντο» ΟΤ άκμάξοντο»

Ρ
,

κατ" άκμήν θίρον» Ρ
.ΤΐΐηιΜο «ρ, συγχέω, συμφύρω. ^υπ1Β1^^ι§

(ίΐώβΐ.), σύγχυσι»/ Ρ
^ιιη1ρ. (βΐίόίί.) : ν. Τ,θη,ρ
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,Γυιπρ (νΐ >•!>), άλλομαι, πηδάω, θρώσκω V;
(ίΐ8 α Ιίϋΐι), πάλλω αηά πάλλομαι Υ.

./υπιρ ίΓοηι, «κττηδάω. ,Γυιηρ οη, <πιν-

θρώσκω V. «Γηπίρ ονβΓ, διαττηδάω. ^πιρ
Ιΐρ, αναπηδάω. «Ιιίπιρ ίοΓ ,ίογ, άνορχίο-
μαι Υ
«Ιυηοίϊοη, σ-ύΙιυ£ις /, Ρ; (π)ϊ\ϋα.τγ), σνμ-
βολή/ Ρ. Ρογπι β. ρηοΐίοη (πήϊϋβ,Γ^) :
ν. «Γοϊη
ΟΊιηοΙηΐ'Ρ, καιροί »«•, ακμή ./

! Αί (Ηίδ
^ηοίιΐΓβ, ίττΐ τούτοις Ρ, Μ. τφ παράντι Ρ,
{κ τών παρόντων Ρ
«Γυηβ : Μββ θίρουϊ ίπιγιγνομίνου Ρ
«ΓιιηίοΓ : «. Υοαη§
^ηβάίοϋοη : Εχθγοϊβθ ,ίιιπβάίοϋοη, δι
κάζω Ρ. Α 08,8β νίΙ,Ηίη ί,ΐιβ ]\ΐΓΪ8άϋο-
Ηοη οΐ Ιΐιο οοιίΓί, δίκη «Ισαγώγιμος
Ρ
^πβρηιάβηοβ, ή δικαστική Ρ. «Ιυπίϊί, 4
δικαοτικ05 Ρ
«Γιιγογ, δικαστής τη. «ΓυΐΌΓ'β £βθ, το δικα

στικών Ρ, τό τριώβολον Ρ. 8ΐί ίΐ8 ^ΓΟΓ,
δικάζω Ρ. «ΧΐΙΓΥ, οΐ δικασταί Ρ. «ΓΐΙΓ^-
οοιίΓί, δικαστήριον η, Ρ

■ΓΐΙΒ6, δίκαιοι, ινδικός, ί'ννομο5. Ισος, αίσιμος
Υ. Ύβτγ ^V18ύ, πάνδικος Υ

,

νίΓί'ρδικοϊ Υ
.

Ιί Ϊ8 ,μιχί ίΗίΐΐ. Ι βΗοπ Μ 1)0 &ββά {γοιπ
ΙΙΐβδθ ΪΓ011θ1β8, δίκαιο* ιίμι τώνδ' άττηλ-

λάχβαι πάνων (8ορΗ.); «ο αίβο ίη Ρ.
Τΐιπιΐν ρβί, δίκαιο».

^"118^ (αάυ.), οί Ιϊιηβ : ν. ΐΆία\γ ; (οί
ηυπιΟβΓβ), μάλιστα, «Γϋδί. 08, άτίχνώς ώς
Ρ. ^\1$ί 80, πάνυ γ«, πάνυ μίν οΰν, πώς
γαρ ον ; Ρ. ^xι&^ ίΗΪ8, αΰτο τοΰτο. «Γιΐβύ
Β,ϊ, ΐΗθ 1>Γ6£ΐΙίθΓ8' βάββ, ιταρ' αυτήν τήν
ραχίαν (ΤΑίίΰ.). ΟηΙ^ιιβΙ, μ<ίλΐ5. .Γιιβΐ:
ηο\ν, νϊν γ« οντωσί (ΡΙαΙο). <Ιυ.5ΐ αϊ 8.
ρηνβ,ίθ §&ίΗβπη§, όντως Ιδία (ΰβτη.).
«Γΐΐδί 08 ΐ!ΐθ7 ^ΘΓβ, ώσ-ΙΓίρ ίίχον
«ΓιιβΪΪΟΘ, δίκη _/

| το δίκαιον, το ίνδικον, δι

καιοσύνη/, Ρ. ΟοΐΙΓί οί ] \13ίίθθ, δικαστή
ριον η, Ρ

«Τυβίίίΐ&Μβ, €ΰλογοϊ : ν. αίβο ΖμβΧι
«Τΐΐδίίβο&ϋοη, δικαίωσίϊ /', Ρ
,ΤΐΙΒίίίί', δίκαιο» Ρ. Ββ ,)1ΐ8ΐΐββ(], δίκαιας
«(μι : ν. <Γιΐ8ΐ. Ηϊβ Η,αιΙήΐΐοηκ \νβΓβ
ηοί ,)Η8ϋββά \>γ \ιϊβ οΪΓοαπίΒί&ηοβΒ,
ταϊς Ιπιθυμίαις μ€ίζοσιν ή κατά τήν ύπάρ-
χονσαν ονσίαν ίχρήτο (ΡΑίίΟ.)
ιία&ΐΐ^, δικαίως, «νδίκως, ορθός, (ν δίκη Υ

,

σνν δίκη Γ. νβΓ7 ,]ΐ18ΐ;1^, ύπερδίκως V

^α^ ουί, ιτρο^χω. ΤΗϊιΐ£ ^υΗ^η§ οιιί,
ιτράβλημα η, Υ
.Τανοηίΐο, νιανικος, μ«ιρακιώδης Ρ
^τιxί&ρο3^(;^οη, σννθισις /; (οΐ ΙθίίθΓβ),
γραμμάτων συνθ<σ«ις (Αββοη.)



κ

Κββΐ, τρ&π»/-
Κββη : ν. 8Η&ι•ρ. ΤΗβΪΓ τηβ,ηβ,^βπιβηΐ;
οί ίΗβ ατταγ §Γβ\ν Ιβββ Ιεββη, τα <ν τφ
στρατο-ΙΓί'δω άμβλντβρα ίττοίονν {ΤΗν,Ο.)
Κββηηβββ : ν. δΐιβτρηβδβ

Κββρ (αβί.), φνλασο-ω, τηρΐω, (χω, κατέχω,
ιτίριστίλλω, σ-ώζω, δια<τωζα> Ρ. Οηθ ΠΙΙΙβί
ΙίΟίφ, φυλακτίον. Το Ι» Ιίβρί, φυλακ-
τ<05. Κββρ (» £θ08ΐ), άγω. Κββρ (£

1

*Γβ»ί7 ΟΓ ρΓΟΠίϊββ), τηρίω, ίμ.ττίδ<5ιο.

Κββρ (ΙιοΓβθβ, βίο.), τρέφω. Κββρ αν&γ
(αοΐ.), άιτέχω, (?ί«ίίί.) άρχομαι. Κββρ
1«ιο1ί, Ιίββρ οί: υ. ΡΓβνβηί, Κβδίΐ'αίη.
Κββρ Ρβ,οΐί (Ηίάίθ), κρντττω, ν•π•«ξαιρέα>,
έκκλέιττω V. Κββρ 8ββΓβί, στΐγω. Κββρ
βϊΙθΠΟβ, κοψάω ίϋφημον στόμα V

.

Κββρ
ΙΙΓκΙβΙ', ταίζω. Κββρ (ηβΐιΐ.), μένω, ϊχω
υήΐΚ αιΐυ. Κββρ αί Ηοητιβ, οίκονρίω.
Κββρ Η,\ναΙίβ, άγριπτνίω Ρ. Κββρ άοίχι§ :

ν. Οοηίΐπϋβ. Υου Ιίββρ ίπβϊη£, φλυα-
ρίΐϊ Ιχων (Αν., ΡΙαΧο)
ΚββρβΓ, ίττιμίλητήϊ Τη, Ρ\ V. αΙβΟ Οΐΐ&κΐ
Κββρΐη^(βΐίδβί.), τήρησ•ΐϊ_/ΐ Ρ; (οί αηΐπιαίδ),
τΡ°Φή/
Κββρβαίιβ, κιιμήλιον η, V

Κβΐίΐβ, λίβηϊ τη, τρ£ιτο« τη, V
,

χαλκιίον
η, Ρ
Κβ7, κλ•£$ αηά κλη«_/] κλ«8{ον η, Ρ, βαλα-
νάγρα/, Ρ. ΚββρβΓ θ£ Ιτβ^β, κλίΐδοϋχο*
αηά κληδοΐχο» V. Ι* ϊβ ί&θ 1εθ7 οί
8ίοϊ1γ,ΐΓρο<Γβολί|ν ϊχ«ι τήί ΣκκΑΙα9(ΤΚΐΜ!.)
ΚϊΛ (υετύ), λακτίζω. ΡτονβτΙ, Τ>ο ποί
ΙαιΛ' :ΐ!ί;ιϊιικί Ιΐιο ρΓΪοΙίβ, ττρ&5 κέντρα μή
λάκτιζί (Αβ8θΗ.)

Κϊοΐτ, 1τΐο1ιίη§ (βτώιΐ.), λάκτισμα «, V

Κΐά, <ριφο9, τη,/, V

Κίάη&ρ, άνδραττοδίζομαι Ρ. Κϊάη&ρρβΓ,
ανδραιτοδιστής τη, Ρ
Κίο!ηβγ, ν€φροϊ. ωβΜ. ίη ρΐ, τη, Ρ. Κίε1ηβ7
άϊδβΒ,ββ, ν€φρΐτΐ9 /, Ρ. Κϊάηβ^-οββ,η,
φασηλοί τη, Ρ
ΚΪ11, κτίίνω, άιτοκτίίνω, κατακτίίνω, άττόλ-

λυμι, φονιΐω, θανατοω, διαφθείρω, κατερ
γάζομαι, σφάζω, άττοο-φάζω, ολλνμι V

,

δαμάω V
,

καίνω V
,

ίναίρω V
, Ι ναρίζω V
,

κατί -

ναρίζω V
,

φθείρω V
,
άναιρε'ω Γ, καθαιρε»

V
,

νοο-φίζω Ρ
,

διαϊστοω Κ
,

κατευνάζω Κ
,

άττοκτιννύω Ρ
,

διαχράομαι Ρ. Κίΐΐ Μβη,
βροτοκτονε'ω Γ

,

άνδροκτονίω Γ. Κίΐΐ 0X611,
βουθυτίω V. ΚΪ11 ϊη Γβί&ΐΐ&ίϊοη, άντα-
ποκτ<ίνω. ΚΠ1 βθβΓβίΙ^, αφανίζω Ρ.
ΚΪ11 ΐΓβηοΙιβΓοιικΙ^, 8ολοφον<ω V. Κ ΠΙ
■«τίΐΗ ΟΤ ίο^βίΙΐθΓ, σνγκατακτ€ίνω, Γ
,

<τνγ-

κατίργάζομαι Γ
,

σ-υναιτοκτίίνω Ρ. Κϊΐΐβά
(αά].) : ν. 81αΐη. Ββ 1ιί11β<1, βν^σκω,
αίΓοθνηο-κω, άπόλλυμαι, ΊΓίΐΓτω, V. Βθ
Ιίίΐΐβά 1>βίθΓβ, ιτροαναλίσ-κομαι Ρ
ΚίΙΙβΓ: ν. 81»7βΓ
ΚϊΙΗης (βιώβΐ.) : ν. 81»ιι§1ιίβΓ
Κϊ11ϊιΐ£, Κί11ίη§ ιηβη (αά].), ιτολνκτ<!νοϊ Γ

,

άνδροφόνο! V
,

άνδροκτόνο! V
,

βροτοκτόνο5

V
,

ανδροθνήί V

Κϊΐπ, καμιν<κ /. ΈηοίΛάΙα, ιτλινβ€ΐον η,
Ρ
Κίη, ΚϊηάΓθά (βωδβί.), ανγ/ίναα/: ν. αίβο
ΚίηοίΓβά (αά}.). ΝβαΓ οί ^ίη, άγχ£-
πτοροΐ V. Βθ ηβχί θ£ Ιίΐη, ο.γχιστ(ύω
Ρ. ΝθΛΓΠβββ οί Ιίΐη, άγχι<ΓΤ«£α/, Ρ
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Κίηά (βηοβί.), γίνο* η, Ιδία/, Ρ, ιΚο» η,
Ρ. Ηαω.αη ΙίίιΐΓ), το άνθρώπινον γίνο<;
.Ρ. Οί 8.11 Ιιπκΐβ, παντοίο*, ιταντόδαποϊ.
(){ βιιοη α Ιιϊηεΐ, τοιούτος, τοιόΌ-δί, τοίο;

V. Οι νηαί ϋηό1, ΤΤΟΪ05. 8ιγοιο$. ΕνβΓ^
ΙάηεΙ ο£ άβ&ίη ν/αβ &£θθί, πάο-α Ιδία

κατίστη θανάτου (ΤΑμλ). Ηβ ίυπίβ ίο
ίΐΐθ £ο11ο\νίη£ Ιπηά οί ρΓοοβάιΐΓβ, τρί-
πίΤΟΙ ίηΐ Τ01ίίνδ£ ίίδο! (Τ1ι !'<•.)
Κϊηεΐ, Κίηάΐ/ (αεξ/'.), ήπιοϊ, χρηστοί, φιλάν
θρωπος, «Ονουϊ, προσηνής, ινμ«νήϊ, ίπκικήί,

πρόφρων Κ, φιλόφρων V, πρ€υμ<νήΐ Γ
ΚϊηίΙΙβ, άπτω, νφάπτω, αϊθω Κ, άναίΟαι V,
δαίω Γ
ΚίηάΙβΓδ, ιτνρήα η, ρί.
Κίικίΐγ (αάν.), ήπίωϊ, προφράνω* Κ, πρ«ν-
(«νώϊ (

',

φιλοφροναβ Ρ. ΒβηΛνβ ΙίϊικΙΙ ν,
χαρίζομαι, φιλανθρωπίύομαι Ρ, φιλοφρο-
νί'ομαι Ρ
Κίηάηβ88, «ίνοια /, το <6νουν, ϊίμίνιια /,

φιλανθρωπία /, χρηστότηϊ^/Ι Ρ, πρ<νμίν€ΐα/ Γ. Α ΐίϊηάηββδ, χάρις ,/
". Κβίαπι

α 1άη<]η688, άνθυπουργίω χάριν Κ

ΚϊηάΓβά (αώ;.), σνγγ€νή$, οΙκΕΪος, σΰναιμοΐ

V
,

8μαιμο5 V
,

όμαίμων V
,

σνγγονοϊ V
,

Ιγγίνήί V
,

όμόσ-π•ορθ5 V
,

κοινοί V
,

(μφνλοϊ

V
,

ίμφνλιοϊ («8/λ θ/ βίΐϊίβ) V
, οϊ ίν

γίν* V

Κίηβ: ν. Οαίίΐβ
ΚίιΐΓ', βαο-ιλ<ν! τη, μόναρχο; τη, τύραννο; τη,

αναξ τη, V
,

κοίρανο! ΊΤΙ, V
,

άρχηγόϊ ιιι,

V
,

αρχηγίτηϊ 5», V. Βθ & 1αιι<;: ν.

Κθίβη
Κϊη§άθΠ), αρχή /, τνραννίϊ / μοναρχία /,

βασιλέα /, Ρ, ΟΤ ΊΜβ ιτ&λλ/
Κίη§1γ, βασίλ<ιος, βασιλικό;, τύραννο!,
τυραννικοί, μοναρχικοί Ρ

Κϊη£8ηϊρ : ν. Κϊη£(1οιη
ΚίηΒίοΙΙί, ΚίηΒΐιΐίΐη, Κίηβλνοπι,αη : ν.
Κϊηιΐηκί. 81α}*Ϊ!ΐ£ οηθ'β Ι^ίιιβιιιαη,

αύτοχηρ Κ
,

αντοκτόνοϊ V

ΚΪ88 (βιώαΐ.), φίλημα τ»
ΚΪ88 (νβτό), φιλί», κννί'ω, στόμα συνάπτω V
,

άμφιπίπτω στάμασιν (3ορΗ.). Κίϊκίη^,
Βιά φιλημάτων Ιών (Α'κ/'.)

Κίί (θ£ 8θ1(ΗθΓ8), σκ«υη η, ρΖ, Ρ
Κίίοηβη, Ιιτνο* τη, Ρ
Κι (β, Ικτίνο* τη, Ρ
Κίίη &ηά Κϊη : ν. ΚίικίΓθά
Κη&οΐτ, πάλαισμα η, τριβή /, Ρ. ΜβΓΘ
Ιϊηβ,οΐί »ηά ΓοιιΙΐηβ (αβ ορρ. Ιο Τηιβ
ΛΙ'ί), τριβή καΐ (μπιιρία (ΡΙαίο)
Κι\ίΐρ8ίΐςΐ£, θύλακοϊ τη, Ρ

,

ιτήρα,/) V

Κηανβ : ν. Κο™υΘ

ΚηανβΓ7 : ν. Κο^αβΓ^
Κηβαά, μάο-σω, φΰρω Ρ. Κπθαθίη2-ΪΓου«1ι,
κάρδοΐΓθί_/ί Ρ
Κηββ, γ<$νυ η. Οΐβ,βρ ίΐιβ Ιεηβββ (ϊη βϊ^η
ο£ κιι1)ηή»8Κ>η), ιτροϊ 7<5νυ τινο? ιγ£ιγτ» V

.

15πη§ ιιροη ίΐΐθ Ι^ηββ (ίο ΙιιιιαϋΐΘ), <1«

γάνυ κλίνω V

ΚικίΊ, γη τίθημι γάνυ Ι7
,

καθίημι ιτρο! γαϊαν

γάνυ V
,

ΟΤ υ,Ιβ ττροσκννίω. Κηββϊίπ§,
γονυττίτήϊ V. Κηββίϊη^ ρΟβΙΐΙΓβ, Ιδροι
γονυΐΓίΤΐΐϊ (Εν/Τ.)
Χηϊ£β, μάχαιρα /, σφαγινϊ τη, V

ΚπίςΗί, ΙττίΓίύϊ τη, ϊΐΓπ-ότηϊ 111, V. ΤΗθ
Κπϊ^Ηίβ (&ί ΑίΗβηβ), οί Ίτητή*. Ββ &

ΐ€Π1^1ιΙ, ίππΐΰω
Κΐΐίί, κρίκοι V. Κηίί Λθ ΟΓθν?8, οφρύϊ
άνασττάω, συνοφρνάομαι V

Κηοοίν (βαρ. »ί άοΟΓβ), άράσσω, κόπτω,
κρούω. Κηοοίηης αϊ άοοΓβ (ίο οε^),
θυροκάποβ V. Κηοοίί ουί (αη βγβ), «κ-
κάπτω Ρ. Βθ ΐ£ΠΟθ1εβ(1 »1)θνΐί, οττοδώμαι

7
,

β.<7. 1)^ βηον/βίοπα, αξβ,ϊηβί γοοΙεβ,

αίβο οί αη βητι^ Γου^ΗΙν ΙιαηάΊβά
ΚηοοΙίθΓ, ράπτρον η, V

Κηοΐΐ, λάφοϊ τη, μαστάϊ 7», V

Κηοί (βΐώβΐ.), άμμα η, κάθαμμα η, V.
Κηοί (θ£ ρβορίθ), σΐστασι» /. Ροπη-
ΐη§ ϊηίο ΙίηοΙβ, κατά ξυστάσ€ΐϊ γιγνό-
μ«νοι (ΤΚηο.)
Κηοί (νβτο), άπτω, καθάπτω
Κηολν, γιγνώσκω, οίδα, ο-ΰνοιδα, Ιπίσταμαι,
{ξητίσταμαι, μανθάνω, (κμανθάνω, γνωρίζω,

κάτοιδα V
,

(ξοιδα V
,

καταμανθάνω Ρ.
Κηον/ 1)β£θΓβ, προγιγνώσκω, ΐΓροφιτί-
σταμαι V. Οηθ ηΐυβί Ι^ηον/, γνωστίον
Ρ. ΝοΙ ίο Ιιηον/, Όο νΐίηουί Ιεηο»
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ϊη§, λανθάνω, αγνοί•. Κηο^ϊη£ (αφ.),
ούκ αιτηροί, οϋκ ά-π-αίδίντοϊ, Εδρι$ V, ϊστωρ
V. Κηονη, γνβτίϊ αηά γνωστοί, φανίρό;,
δήλο*, ΑΥβΙΙ-^ηονη, γνώριμο* : ν. αίχο
Έβλάομά. Ι -ννϋΐ κροαίί (Ιειγ^Ι^, γθ6 80
Η.8 Ιο 1)θ 1ίηο\νη, γνωρίμων αΐνίξομαι
(Ευ,τ.). Τ1ιίη§8 \>γ -ντίιίοΐι α Ιοδί, οΐιϊΐά
18 Ιίηο-ϊνη, γνωρίσματα η, ρΐ. Έ&ΒΪΙγ
Ιϋΐυννη, «(ίγνωστοί. "ννβΐΐ-ΐίηοννη \>γ Γβ-

ροΗ, ΊΓολνβρνλητο» Ρ, νιτο ιταντβν βρν
λούρ,οΌί (Ώβιη,.). ΝοΙ βαβίΐ^ Ιΐηονη,
ονσμαθή* V. Μαΐίβ 1<ιΐϋ\νη: ν. ΡυΙ)1ί»1ι.
ΡτονβτΙ, Κηο^ ίΗ^βθΙί, γνώθι σιαντον
Κηονϊη^, Κηονίβά^θ, ίιηστή|ΐη /, σοφία
/, μάθησίϊ/, γνΑσΐϊ_^ Ρ. \νί1;£οΐΐ(; ίΗθ
Ιίηονίβοΐι,'β οΐ, λάθρα, οτ κββ λανθάνω
Κηιιοΐίΐο, κόνδυλοι τη, Ρ, ββρ. ίη ρΐ ο/
Γίβΐΐοαββ

Ε. 18



ΙαΙ>οποιι8 : ν. (1) ϋϋίοιιΗ, (2) Ιηάυβ-
ίΐΊ0118

ΐΛΐ)οποα8ΐ7, {ιτιιπίνωί Ρ
Σι&βουΓ («ίίίβί. αηά ν&τΐ) : ν. \νοιΊτ
ΐΛΟΟΙίνθΓ, ίργάτης ΤΠ, ϊριθος ΊΠ, / θήί ΤΠ.
Οοηάϊίϊοη οί ΙαοοιίΓβι•, θητιία / Ββ
α ΙαοοιίΓβι•, θητ«νω. Ββ1οη§ίη» ίο α
ΙαΟΟϋΓβΓ, θηηκος Ρ, θήσσα / οηΐΐ/, V.
ΙιαβουτβΓ'δ ί»ΓΘ, θήσσα τράπίζα (2?Μ»\)
ΙαυνπηίΗ, λαβύρινθος τ»
ΐΑΟΘΓ&ίθ : V. ΤβαΓ. Ι&ΟβΓαίβά, κατίρρα-
κωμίνος V. Τυ&ΟβΤΒ,ϋοΏ, αμυγμα η, V
Τ&οί . ν. \ν»ηί
Σι&οΐίβ^, τρόχις ηι, V
Ιλιοοιπο, σύντομος. Σιβοοηΐοίΐΐΐ^, στιντο'μως
Ιι£κ3, μίΐράκιον η, Ρ : ν. αίβο Βογ, ΥοιιίΗ
Ιαάάβι-, κλΐμαξ/ (βπίρΉ £αη§ν/αν) απο
βάθρα/. Κοίΐηάβ ΟΪ 1α(ΜβΓ8, κλιμάκων
ίνήλατα (Ενν.). ΑκοΐΉί, 03Ρ ΙαάάβΓβ,
κλίμακας προσαμβάσ«ις (Αβ8θ/ΐ.)
Ιιαάΐβ, οίνοχοη/
Σ&άγ, γυνή / δίσττοινα /, V, ανασσα / V.
Ι<αάγ-1θνθ, ή ίρωμίνη

Ιλ§ : ν. ΌβΙ&γ
ΪΛξξ&νά : ν. 1ιθί4θΓ6Γ
1&£00η, λίμνη/
ΙήΪΓ, €ννή/ V, κοίτη/, Γ
Ιιαίθ, λίμνη/. Ιιϊΐίθ Λ Ιαΐίβ, λιμνώδης Ρ
Ι*ΠΐΙ>, αμνός, £««. άρνός 7», /, άρνίον η, Ρ,
Ιρο-η/ Γ. 8ϋθΐ£ΐπΐ§ α ΙαπίΙ), ΰπαρνος Γ
ΐ&ΠΙΘ (αά).), χωλός, ανάπηρος Ρ, πίπηρω-
μίνος Ρ, οι κ ?χων βάσιν V. Βθ Ιαηιβ,
χωλιύω, άποχωλόομαι Ρ
ΙλπιΘ (ι;β^6), πηράω Ρ, άποχωλιύ» Ρ

ΐΛΗ)6ηβ88, χβλιία/ Ρ
Σ&ναβηί : ν. Οτγ, Ογοβ,π, "^βθρ
Ιιαπιβηίαοΐβ : ν. Οι-ίθνοιιβ, ΜίκοΓίΛΙθ
Ιιαπιβηίαίίοη : ν. Οπβί, €τΓοαηϊη§, ΑΛΓββρ-
ϊη£
ΙβπιβηΙϊη^ : ν. 8αά, Οπβνΐη^
Ιιαπιρ, λύχνοι τη, λαμπάς / ΑΛΤΐίηουΙ α
Ιαηιρ, αλυχνος V
ΙιΛίηροοη (βιώχΐ.), Ιαμβοι τη, ρΐ, Ρ. Ιλπι-
ρΟΟη (νβτδ), Ιαμβίζω Ρ
ΐΛΠίρΓβ^, μύραινα/ Ρ
Ιαηοβ (βί*6βί.): ν. Βρβατ
Ι*ηθθ (νβνΐ), σχάζω Ρ
Ιληοογ, ακοντιστής ιη, αίχμητής ΤΠ, V
Ι&τιά («*08<.), γή/ χώρα/ γαία/ V, αία/ Γ, χθων / Γ, οΙοα« η, 7, χίρο-ος /,
V, γΰαι ί)ϊ, ρΐ, V, γουνός 7», Γ. Αγβ,οΙθ

ΙλικΙ, αρονρα/ Αροτος τη, V, Αρωμα η, V.
6γβ,88 Ιαηά, νομή / Μοίΐ(1ϋ\ν Ιαηά,
οργάς / V. Όιγ Ιβ,ηά, το ξηράν Ρ.
Βγ \&ηά, ιτίϊη Ρ. Εί^1ιίΐη§ οη Ιβ,ηά,
ττίζος, χιρο-αΐος. ΓιΛΠ(1 £θΓε68, & π€ζάς

Ρ, το ΐΓ€Ϊ^ν Ρ. Ιαηά σ&ΐίΐθ, ηζομαχία/ Ρ. ¥ΊφΙ 1>7 1»ηά, «ϊομαχίω Ρ.
ΜβαβαΓβ Ιβηά, γ««μ<τρ<α Ρ. ΡΓορβΓί}1,
111 Ιαηά, ϊγγ€ΐος ουσία /"
ΐΛ,ηά {νινί ΜΙ.), άιτοβιβάϊω Ρ, ίκβιβάζω Ρ,
ίκβαίνω V, (Γϋη α§ΓΟΪΐη(1) ΟΚίλλω. ΒΓΐη§
α βηίρ ίο Ιαηά, ττροο-Ιχω αηά προο-ίο-χω,
κατάγω Ρ. ΙλικΙ (ιιβν,Ι.), (κβαίνω, απο
βαίνω, κατάγομαι Ρ; (Γυη&3Γ0ΐιηά),Ακίλλω
Ρ. Οοπαβ ίο Ιαηά (αβ α βηίρ) : ν. ΡαΙ
ϊη. Εθ87 ίο Ιαηά οη, «ύαπάβατος Ρ.
ΗαΓά ίο Ιαηά οη, Ενσέμβατος Ρ
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ΐΛίκΙϊηρ (βιώβί.), (κβα<η«/, V, ά•π-όβασΐ5,/',
Ρ, καταγωγή ./

', Ρ. Ι^ηάίη£-ρ1&οθ, άιτά-
βασίί /, Ρ, κάταρσ-υ /, Ρ. 8θΓνθ 88 &
1&η<ϋη£-ρ1αοβ, ίν ττροο-βολή «στί (Τ/ίΗΟ.)
ΐΛηά1β88 (ΙϊΙ. οηβ νηο Ιι&β Ιαηά-Ηυη^βΓ),
γ€ω-ΐΓ€ίνη5 ίη (ΗβΤ.)
Γβ,ηάΙοΓά, ΙαηάονηβΤ, γημίροϊ αηά γαμό-
ροϊ ίϊϊ, V

,

γίωμίροϊ ΊΟ, Ρ
Ιβ,ηάηιατίί, βροϊ τη, ο-τήλη_/) Ρ
ΐαηάβπιαη, ΐΛΐΐ(1-1υ1>1)βΓ, χιρσ-αΐο»
Ιλώθ, στνη>7ΐί%/, λαύρα /

Ιαη£ΐια£6, γλωο-ο-α /, φωνή /. 8ρβ&Ηη§
ίΐιβ δαιηβ Ιαη^ιια^θ, όμάφωνος, Ρ. δρβαΐε-
ϊιΐίί α ίοΓβί^η 1αη§αα£β, βάρβαροϊ.

8ρβ8ΐπη£ 1\νο Ιαη^υα^ββ, δ£γλωο-ο-οϊ Ρ.
ΤΙβθ β. \Β.η<*\1Β.§β, γλώο-σ-αν Ιημ* Ρ
ΪΆη£\ιίά, ΐΛη^υίκΗίη^, νγρ<*5, άνημίνο*,

άναρθρο; Γ; (οί ιηιΐ3Κ:), χαλαρόϊ Ρ
Τ&η%\ι[>Λι, μαραίνομαι, χαλάω Ρ

,

ίκλίομαι Ρ,
τήκομαι V

ΙλΠ£110Ι•, το αναμίνον τήϊ γνώμηϊ (ΤΙιαο.)
ΙλπΙι, ληττοϊ Ρ, Ιο-χνοϊ Ρ
ΙιίΐηΙοπι : ν. Ιαιηρ
ϋιβ,ρ, κάλιτοί 7η, Κ

,

γόνατα η> ρΙ> V.
ΡτοτκτΙ), Ιί Γββίβ ίη Ιΐιβ Ιη,ρ ο£ ίΐΐθ
£0(18, β«ών <νΙ γονναο-ι κίίται (//<>/«.)
Ιιίψκο (ίβ,υΐΐ), ιτλημμΛηα./; Ρ. Ιαρδθ θ£
ίίπΐΘ, χρονοϊ ίττιγιγν<ίμίνο5 Ρ, χρόνοϊ δια
χρόνου ΐΓροβα£ν»ν(5θ/>λ.), &μακρό• χρόνοι V

1αρ86 (υβτύ), άναπίτττω Ρ. Ια,ρδθ ίιιΐο,
ιτίτττω <1$Ρ
ΙιΛΓοβη^ : ν. ΤΗβίΙ
ΙαΓοΙθγ, άιτοβηκη^/", Ρ
Ιλγ§θ : ν. Ογ&Α
1λγ<;θκ8, διαδοο-ΐϊ^ί -Ρ
ΙλΛ, κορνδοι «ι, /

ΙλΠΊΙΧ, λάρνγξ «ι.
ΐΑβοίνίοιιβ : ν. \ν»ηίοη
ΙλβΙι : ν. ΙΊοβ, "ννΗρ
1ίΐΗ8 : ν. ΟϊγΙ
ΧιΗ,δΒϋνκΙθ : υ. \νβ8.πηβ88
ΙίΙβΙ (αά].), τίλ<υταΪ05, ίστατοί, ϊσχατο9,
λοϊσθοϊ V

,

λοίσθιοϊ V
,

πνματοΐ V. ΪΑΙ&Ι

οί &11 : ν. ΕχίΓβωθ. Γογ ΐΗβ 1884 Ιίηιο,
Ιο-χατον, «ανΰοτατον αηά ιταννστατα V

Ιλ8* (αάυ.), βοτατον αηά ΰοτατα V
,

λο£-

σθιον V. Αί. Ιίΐχΐ, τΛο5, «1? τί'λο5, χρόνω,
ίν χρό νω V

,

ο-νν χρόνω Γ
,

τίλίυταίον Ρ, οτ ν κι:
•ρατίίβίρΐβ τΛοη-ών αρτββχηρ νήΐΗ «ωδ/'.
Γα£4 (ι>βτό) : ν. (1) ϋοηϋηιΐθ, Κβιηαίη,

(2) 8α£Βοβ

ΣιίΙΗΐίη^ (αά}.), χρόνιοι, μόνιμοι, βέβαιος,

(μιτιδοϊ V
. ΐΆ,αύη" Β, κΙιυιΊ (ίιηι',

ίλιγοχρονιοί Ρ
Γλ^Ιιιιι,Ί ν, βίβαίω;, ίμιτ^δωϊ V

Γι&ίοΗ, ίττισ-ιταο-τήρ τη, Ρ
Σ&,Ιβ {αάν.), 4ψ<, ο-ίιν χρίνω βραδά V

.

Τ&ίβ
ίη ΐΠΘ ά»^, οψΐ τήϊ ήμ4ρα« Ρ, 4ψί τή5
ωραί Ρ. Ιβίθ ίιιίο ΐΐιβ ηί^ΙιίΛνίΐϋοΗίίδ,
■π-ίίρρω των ννκτών (ΡΙαίο). ΪΪ11 Ι&Ιβ, ϊωϊ
4ψ< Ρ

,

€15 4ψ< Ρ. Τοο Ιίΐίβ, «στφον, μ«6υ-
ο-τ«ρον. Οοίη§ Ιαίβ ίο Γββί, οψίκοιτο; Γ

ΐΑ(/6-8νβη£Ϊη8, ϋστ{ροφθόρο5 (8ορΗ.)
Σ&Ιθ (αα]).), χρόνκ>5, βραδύϊ, δψιο*. Βθ
ΙιιΙο, Ιοο Ιαίθ, ΙαΐβΓ ΐΗαη, ύσ-τίρί'ω,
ΐστ€ρ£ζω Ρ. Ιήίβ (άβραΓίβά), μακάριο*,
μακαρ£τηί Ρ. Ιβ,ίβ-ίβαΓηϊη^, 4τ•ιμαθή$ Ρ
1^ιΙι;1ν, άρτι, άρτ£ω;, ν«βστ£, ν^ον V

,

άρμοΐ

Ρ
,

Ιναγχοϊ Ρ, νίώτατα Ρ
Ιιίΐίί'ηί, κρνψαΐοΐ, άψανήϊ
Ιίΐΐΐ'ΐ• (αά}.), ϋσ~τ«ρο5. ΐΛίβΓ(θ<ίΐ>.), ΰο-τ€ρον,
όψια£τ«ρον Ρ. ΙΛίβδί (αίίϊ;. ), έψιαίτατα Ρ

ΙιαίθΓΗ.1, •7τλάγιοί Ρ. Ιι8ίβΓα11^, ίκ ιτλαγίον
(ΤΑμο.)
ΙλΙΗθ, τ(ίρνο$ τη
ΐΛίϊη, κροαίί, 'ΡωμαΐΙ» Ρ. Ιη Ιι3,ίίη
(α<ίί;.), 'Ρί»μαΜΓτ£ Ρ

ΐΛίίίυάθ : •». ΓΓββάοπι
ίιΒ,ΟβΤ, & δί ί!/ί.<. <0 4 μίν

Ιλ14θγ17 : ν. ΐΜβΙγ
Ι^ιΙΙΪοβ, κιγκλ£5,/ί -Ρ

Ι^Λ\ιι1ίί.Ι)1β : ν. ΡΓΗΪββνοΓίη^
ΓιαιιοΙαοΙ^, «ϊ, καλώ*

ίαΜάΒ.ΪΟτγ, ίιταιντηκο» Ρ
ΓαίΙ^Η, Γβυ^Π β,ί, γΑάω, καταγίλάω, τΓροσ•-
•γιλάΜ, ί•π•€γγίλά», Ιγγ(λαω Γ, καχάζω V

,

ίγκατιλλώτττω V
,

γΛωτ" Λγ» V. 1λ\\χ%\\
νϊίη, ο-υγγίλάω Γ

. ΰββΪΓΘ ίο Ι^ΙΙ^^' Υ«λα-
σ<£» Ρ. Εοηά οί Ιινιι^Ιιίη^, φιλάγιλω* Ρ.
ΝοΙ ίό υβ 1αιι§ηβο1 βί, άγ<λαοτο5 Γ

18—2
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Ιλιι^Ιι&οΙθ, γ«λοϊο»
Ι^3,υ§1ΐ6Γ, γ«λαστή» τη, V, ίγγΛαστή» τη, V
£ιαιι§ηί6Γ, γίλως τη. 0&ιΐ3θ Ιβ,υ^Ηίοι•,

γίλωτοιτοιά» /*

Ι>ααηο1ι, καθέλκω, τηβίαρΚ. κινίω, καινοτομέω/'
ΙβνίΓβΙ, δάφνη / Γ. ΙιΗ.νΐΓβ1-•«ΤΓβΛ<;1ΐβ(1,
δαφνηφόρος V
Ιανα : ν. νοίοίΐηο
Είΐνίβΐι, ιτροίτικός Ρ, άφ€ΐδής ; (θ£ £ΪνθΓ ΟΓ
{ρίί), άφθονο!. Ββ ΙίΐνίβΙ), αφ£ΐο<ω
Ιβ,νίβΗ1γ, άφίιδώς Ρ, άφθόνως Ρ
Ιβνίβηηβββ, αφηδία/ Ρ, αφθονία/, Ρ
ί&ν, νόμος τη, θί'μις/ τα νόμιμα, τα κΰρια,
τα βί'σμια V. ΏβοΙβ,ΓΘ Ιΐιο 1α\ν, θίμιστιΰω
Κ Μίΐΐίβ 1αν78, νόμους τίθημι ΟΤκί
τίθεμαι, νομοθετίω Ρ, θίσμοποιίω V. Οηο
πιυκί ηιαί^θ Ιίΐννδ, νομοθπητίον Ρ. Μίΐΐν-
ίη§ οί Ιβ,ννβ, νομοθίσία/ Ρ, ή νομοθίτική
Ρ. Οθθά Ιβ.^8, «νινομία / Ρ. Η&νβ
£οοά Ιαντβ, ίίνομ«'ω Ρ. ΤΜπββ οπίαϊηβά
1>7 1&ν άϊνΐηθ Άηά Ηηηιαη, τα 8ο-ια καΐ
τα δίκαια Ρ. δΐάΐΐβά ϊη 1;ι\ν, δικανικό*
Ρ. ΡΓθίβ88Ϊοη οί ίηθ Ιβ,λν, ή δικαστική
Ρ. ΐΑ\ν-1)υ8Ϊηβ88, πράγματα, η, ρΐ, Ρ,
■π-ραγματίία / Ρ. 1&ν/-%αΆτάΪ3.η, νομο-
φύλαξ τη, Ρ
ΐΛ\ν, ί)β Β,ί, Οο ίο Ιβ,-ντ, δια δίκη» ίίμι
αηά ϊρχομαι, δικάζομαι Ρ, διαδικάζομαι Ρ,
αμφισβητία. Αί Ϊη,•»• ^νϊίη ίη^ ίαίηβΓ,
δια δίκης Ιών ιτατρί (βορΗ.)
Ι-Λ'ϊ.'ίυ], νόμιμος, ?ννομος, θεμιτός, δίκαιο»,
6οιο» ; (αοο. ίο άΐνίηθ Ιεν»), θίΌ-μιος V.Ιί Ϊ8 Ιαν/ίυΐ, Ιση, ίξεο-τι

ΐΛ\ν•£α11}', νομίμως Ρ; (αοα ίο (Ιίνίηβ Ια-νν),
οο-ίω»

ΐΛ\ν§ίνβΓ, νομοθέτης τη, Ρ, δικασ-ττόλος τη,
V. Οί α ΐΛν^ϊνθΓ, νομοθετικός Ρ

ΓίΙ\ν1θ88, άνομος, παράνομος, ακόλαστος,

άδικο», (κδικο» V, «θέμις V, άθεμιστος V
ΤΛ\ν1ρ88]ν, άνόμως, αδίκως, εκδίκως V
Ι«'ν7ΐβ88η688, ανομία/ Ρ, παρανομία/ Ρ
ΐΛΛΓβιιϋ, δίκη / γραφή/ Ρ. Ρθίί7 1»^-
ΒΙΐίί, πραγμάτιον Μ, Ρ. ΡιΙΓίϊββ ϊη & 1*ν
βυΐί, αντίδικοι τη, ρΐ, Ρ : ν. αίαο Ργοβθ-
οιιίοΓ, ϋβίβικίαηί

ΪΑντγβΤ, συνήγορος τη, Ρ, σύνδικος τη, Ρ,
δικανικό» τη, Ρ
Ι*1Χ, άνειμενος, ακόλαστος

ΐΛχίί}', ακολασία / Ρ, το άνειμίνον Ρ
ίΆχ\γ, άνειμενως Ρ, άκολάο-τως Ρ
Σ&γ : ν. Ρΐβ,οβ. Ι&γ σβίοΓθ (» ρβΓβοη),
τταρίστημι Ρ. Ι^γ \>γ, ΣΛγ ιιρ, κατα-
τίθημι, αποτίθημι. Βθ 1;ιί(1 1)_γ ΟΓ υρ,
κείμαι, άνάκίΐμαι, άπόκειμαι Ρ. Ί^ιγ
άθν?Ώ (ϊη »Γ§ΙΙΠ1ΘΠί), τίθημι, ύποτίθεμαι
Ρ. Οηβ ηιυδί \αγ άοντη, θ«τ<ον Ρ. Ββ
1αί(1 (]<>\νη, κ<ϊμαι, νπόκ»μαι Ρ. ϊ&γ Οη,
Τνίΐν Ιιιιικί"! οη, βίϋ., έιτιτίθημι, ϊττανα-

τίθημι, ίιτιβάλλω, ίιτιφίρω : V. αίβο δβίζβ

ηοΐά οί. ί&γ τοναχά, ιτ€ριτίβημι. Ββ
Ιακί ΓΟΐιηά, ιτΐρίκιιααι. Ι&γ οαΐ (1'ογ
ΟΙΙΓΪϋΙ), ιτίριστίλλω, τροτίθημι. ί&γ
6£§8, ώοτοκί'ω Ρ
1*7 (βιώβΐ.), ραψωδία/ Ρ : ν. αΐίο 8οη§
ΐΑγβΤ, ίιτιβολή / Ρ. Ι&76Γ8 ΟΤ ΟΟΙΙΓ868
οί 1)Πθ1ί8, ίιηβολαΙ πλίνθων (ΤΗίΙΛ.)
1«ΐ}•ηΐίΐη (ί.β. ηοί ει ρΓοίβββϊοηαΙ ιηβ,η),
ιδιώτης τη, Ρ. Ια^λπ ογ ρΓοίβββίοηΛΐ,
Ιδιώτη» ή τίνα τέχνην 1χ•ν (ΡΙαΙαί). Ρη^-
βίοϊβ,Π αηά 1ιι^•ιιηΜ], Ιατρίις καΐ Ιδιώτη»

(ΤΗηο.). ΜβΓβ Ι&^πίθη ηιαίοηεά νϊίη
ηια8ίβΓ8 οί ΙηβΪΓ ΟΓειίί (ΐ.β. ίΓβ,ϊηβο!

8θ1άΪ6Γ8), Ιδιώτας χ«ιροτίχναις ανταγωνν-

σαμένους (Ί'/ιηο,.). Βθ α 1α)τπΐ!ΐη, Ιδια-
τ«ύω Ρ, ορρ. (ο δημοσκν*. Οί α Ιβ,γτηΒ,η,
Ιδιωτικός Ρ (οββη ΧΟΧίΚ φαΟλος, ΟοηίΠΙΟη-
ρΐαοβ)
Ιίΐζίΐ V, άν€ΐμίνως, ραθίμως Ρ
1ιΕΙΖΪηβ83, ραθνμία/ ραστώνη / Ρ, το άν«-
μίνον Ρ
£ίΐζ)', ράθυμος, αργό», βραδύς, άχρίΐος, μαλακοί
Ρ, άνιιμί'νος Ρ, φίλνπτος V. Ββ Ιβ,ζ^,
^αθυμίω Ρ, μαλακίζομαι Ρ, ααλθακίΤ,ομαι Ρ
Ιιβίΐ : ν. Μβειάον
ΪΑαά (πκ'ίηΐ), μόλυβδο» τη. Ρϊββθ οί Ιβαά,
μολνβδί»/ \νηϊίβ-1βε«ί, ψιμύθιον η, Ρ.
Ιιβ&άβη, μολύβδινο» Ρ
ΙίββΑ (ν,ί',τΐ) αΗ.), αγ», άρχω, ήγίμονιύω,
ήγίομαι, ίξηγίομαι. ύφηγί'ομαι. ιτίμιτω, ττρο-
ιτίμπω, ιτορινα, 4ξυφηγίομαι V, οδηγέ» V,
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ιτροίσταμαι Ρ. Οηβ ΠΙΙΙδυ 1θΒ*], ήγητίον
Ρ. Ε&87 *° 'θίι,Ι) ίύτταράγωγοϊ Ρ. ϊιβαά
&ΟΓ08Θ, διάγω, διαβιβάζω Ρ. 1/63,(3 ανητ,
Μίδίθ&εΐ, άιτάγω, ϋιτάγω, παράγω, έκκλίττ-τω,

ψυχαγωγ^ω Ρ. Γιβίκΐ βίΐοΐί, κατάγω,
ανάγω Ρ. Ιλ»γ1 ίυΓίΙι, ιτροβιβάζω, ({άγω,
προσάγω Ρ. Ιχ:η,(1 ίηίο, «Ισάγω, {μβιβάζω.
Σ#;ιά οη, {πάγο, προσάγω, ενάγω Ρ. 1/&αά
ΓΟΐιηά, ιηριάγω Ρ. Γιβαά υρ, ανάγω.
Σβαά Ιίΐεβ & οηίΐά, παιδαγωγά» Γ. Ιλ•;ι<1
ΙϊΙίθ αη οΐά ηιαη, γιρονταγωγά» V. Κη»ι 17
Ιβά, αγώγιμος Ρ

". Γ«αά (υβτά η«ΐίί.),
φίρω (οί α ιό;ι(1)
Ιιβ&άβΓ, ήγίμών τη, προστάτης τη, χορηγία τη,

άγος τη, V
,

άρχο; τη, V
,

ήγητήρ τη, V
,

υφηγητής τη, V
,

οτασίαρχο! «Ι, Γ
,

κορυ

φαίοι ϊιι, Ρ : ν. αΐίο ΟοιηιηαηάβΓ,
ΟβηβΓίΐΙ. Γ«8<3βΓ οί ί.Ηθ Αίηβηϊαη

άβπιοοΓ&ο^ (Ιιβικίΐη^ άβπΐ8,£0£ΐΐθ), 4

προστάτης τοΰ δήμου Ρ. Γ«β(ϋη§ §βηβΓ8,],

ό πρΰτανις των στρατηγών Ρ
ΣιβΟΧίβΓδΙίίρ, ηγεμονία /, Ρ, προστασία /,

Ρ
Σ£α.άιη§ (ίΐώχΐ.), αγωγή /; (αφ-•), Ιν τοις

Ι ττρώτοΐϊ Ρ
Σιββί, φίλλον η, πίταλον Μ, Ρ

",

κόμη ./
", Γ,

φ<ίΡη/, 7. Ββά θ£ 1θ8,νβ3, φυλλάς/, Γ.
Λ^ίη άβ,ΓΚ: Ιβανββ, μΑάμφυλλοΐ V

,

"ννϊυΐι ιικιπν Ιβανββ, Ίίβ&Ιγ, «ίφυλλοϊ Γ
,

βαθΰκομο9 Γ
,

κομήτης Κ

Γ«β.ββ88, αφνλλος 7
,

άφΰλλωτοϊ V

Γιβ8.§11θ (βηΙ>8(.), συμπολιτίία^ Ρ, (ίη υϊπΐθ
οί τ^Ογ) συμμαχία /, Ρ, τδ συμμαχικών
(ΓΑΐίβ.) : «. αΖ«ο ΡβάβΓβ.1

Ι/β!1£11Θ ΙοςβίΗβΓ, συνόμνυμι, όμογνωμονίω Ρ
,

συμττολιτίύομαι Ρ
Γιβαΐί (νβτδ), άντλον δίχομαι (ΑββοΗ.)
Εβίΐπ (αφ.), λιπτός Ρ, Ισχνός Ρ. Μαΐίθ
Ιβαη, ϊσ-χναίνω
Σιββ,η (ι-βτό αοί.), κλίνω, ίγκλίνω, <ρ<ίδω,

προσκλίνω V
,

προκλίνω 7
.

Ιλ'!ΙΓ1 (ηβΜί.),
Σιβαη Οη, σκήπτομαι, διιρίίδομαι V

,

κατά-

στηρίζομαι V. ΙιβΗ,Π ίΟΓΤναπΙ, κνίΓΤω,
νίΓΟκΰιττω Ρ
Ι«£ΐηηβ88, Ισχνότης/, Ρ

Ι«β.ρ (ηιδβΐ.), άλμα η, 7
,

ιτήδημα η, V
,

σκίρτημα η, V

Ιιβαρ (ιιβτό) : υ. «Γιιπιρ
Γβ&ρϊη^ (βηύβΐ.), πήδησις./", Ρ
Ι-ιβίΙΓη, διδάσκομαι, γιγνώσκ», μανθάνω, ίκ-

μανβάνω, καταμανθάνω Ρ, ίδάην V
,

ίκδιδά-

σ-κομαι V
. Οηβ ηιιΐ8ΐ ΙββΓΠ, μαβητί'ον Ρ.

^Γη&ί οβη 1)β ΙβαΓηί, μαθητο« Ρ. Έαβ^
ίο \>ο ΙίίιίΓηί, ιϋμα.βή5. Κί'βη ίο Ιβατη,
μαθητικός Ρ. Σιβα,τη \>γ βχχφχΐτγ, ΣιθΛτη
ΏβνίΒ, ττυνθάνομαι. Ιιβαπι 1>7 ίΗθ Ββηβββ,
αίσ-θάνομαι. Γιββ,Γη ίΐίίβΓ^ΛΓάβ, τΐα-

μανθάνω Ρ. ΓβιΙΓη 1)θίθΓΘ, ιτρομανθάνω,
προδιδάο-κομαι Ρ. Χιβ&Γη σβδίάββ, ιτροο--
μανβάνω. 1«β8,Γη νϊΐη, σνμμανβάνω V.

Βν ιιαίαταΐ ίΐ^ίΐϊίγ -«άίηοιίυ βΛΓΐ7
Ιβ&Γηίη^ ογ 8ΐιΙ>ββ(}ηβηυ δίικίν, οίκίίο.
ξυνί'σίΐ καΐ οβτ€ ιτρομαθών ουτ' έττιμαθών

(ΤΗηϋ.)
Γβ»Γηθά, ΐΓολυμαθήΐ Ρ

,

λίγιοϊ V

Ι«&ΓηβΓ, μαθητής τη, Ρ
ΐΛ&ΓΠΪη^ (ίίίδίί.), μάθηο-ι« /, παιδιία /,

μαθήματα η, ρΐ, διδασκαλία /, Ρ. Κοηιΐ
οί ΙβΛΓίιϊη^, φιλομαθής Ρ. Ιΰ,Ιβ ίη
1β8.Γηίη§, όψιμαθής Ρ. ^ι1^^1^ ίπ Ιρ.ίγπ-
ϊησ, «ϋμαβήϊ Ρ
ΙιβαβΗ, ίμάϊ ίΛ, Ρ
Ι^βαβύ (αφ.), Ιλάχιστος, όλίγιστος. Ιη ίΗθ
ΙβακΙ, ήκιστα, ίλάχιστον αηά {λάχιστα
Ρ. Δ* ίπβ νβΓ^ ΙβΟδί, ύ6 γ€ άναγκαιό-
τατον (Ββτη.). Νου ίη ίΗθ Ιβ&βΐ, ουδίν

άτίχνώϊ Ρ
,

ούδ' όττωστιοΰν Ρ. Αί ΙβΛβΙ,
γι βηβΐίίίΰ, γοΰν
Ιιββ,ΙηβΓ («ίίόίί.), σκΰτοϊ η, ο7ρμα η. Οί
Ιββ,ίηβΓ, δίρμάτινοϊ, σκΰτινος Ρ. 1/ββ.ΐΗθΓ
ίθΓίτίη, σιτολάί/, διφΜρα,/ϊ Ρ. Ι^ββίηθΓ-
ΟΠίίβΓ, σκυτοτόμοϊ 7», Ρ
Ιίθβ,νβ (βίίόβί.), σνγγνώμη /, Ιξουσία_/| αδιια

^ όίνβ Ιββ,νβ, ίάω
Ιιβίΐνβ (»βΤΟ), λιίιτω, άττολίίττω, ίλλίίττω,

ίκλ€Ϊιτω, καταλ€ίιτω, προλιίιη•, ύτολιίιτω,

άφίημι, άίΓοστατί'ω, ίγκαταλίίττω Ρ, απαλ
λάσσομαι Ρ, {κλιμπάνω V

,

ίρημόω V
,

νοσφίζομαι V
. Οηβ ιηυδί Ιββνβ, λ»ΐΓΓ<ον.

Γιβανβ αίοηβ, <άω, μονόω. 1ιβ»νβ ίη Ιηβ
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ΙΐΙΓΟΠ, προδίδωμι, προΐεμαι Ρ. Ιιβ»νβ 8,

ΒΟηοοΙ, οτ ΙββΛηθΓ, αποφοιτά» Ρ. Χιβανβ
βν νηΐΐ, διατίθίμ,αι Ρ
Ιιβανβ οί, 1;ι1ί0, ασπάζομαι
Ιιββ,νβ οδ' : υ. Οβαβθ

Ιιββ,νβη, ζΰμη/ Ρ
Γ«β,νΐη^ (βιώΜ.), κατάλειψις / Ρ ; (αβ αη
ίίΛθΠί&ηοβ), παράδοσίϊ/ Ρ
Ιιββ,νίη^β, λ€ίψανα η, ρΐ
ΙιβΟΐϋΓΘ (βωόβί.), άκρόασις/ Ρ, διδασκαλία/,ρ
ΙιβοίιΐΓθ (νβτο), διδάσκω ; (ΓβρΓονβ), νου-
θ€τίω, επιπλήσσω

Ιιβά§θ (οί ΓΟοΙΐ), κρημνός ΤΠ
Γιβθ : υ. ΓιβθλναΓά

Ιιββοη, βδ&λα/
Ιιββοη : ν. Ρηνβϊοίβ,η

Ιιββίί, πράσον η, Ρ. Οί α ΙβθΙτ-^ΓΘβΠ,
πράσινοι Ρ
Ι«βπη§, λοξός V
Ιιθθβ (οί νήηβ), τρίξ/, υποστάθμη/ Ρ
Ιιθ6\?8,Γά, υπήνεμος. Οη ίΐΐβ ΙββλνΛΓΟ1 ΒΪ(Ιθ,
^Κ τοΰ ύπηνί'μον (.ΖβίΙ.)
Γ-Λ'ίί, αριστερός, ευώνυμος, σκαιός, λαιόϊ V.
Γ/θίί Ηίΐηά, ή αριστερά νηΐΚ οτ νήΐΚονΛ
χ*ίρ- Οη ίΐιβ Ιβίί, ίξ αριστεράς V, λαιάς
χ(ΐρ05 V, εν αριστερά1 Ρ ; (ϊη ηήΐϊΐβττ
ΐηονθΠΙβηίβ), επ' άσπ(8α Ρ
ΤιβΙί (Γβηΐ8.ϊηίη§), λοιπός
Σι€£, σκελοςΜ,κνήμη ΛκώλονΗ,ποίς771. Ι/β§8,
γνΙατι,ρΖ, Γ. Ιχ>η£-1β§§6<1, μακροσκελήϊΓ
ΐΛ£Βογ, δόσις/ Ρ, τηβΙαφΚ. λείψανον η
1Λ'ίίίΐΐ, νόμιμος, δίκαιοι : ν. «/«ο ΙΑννίαΙ
1*:§8,11ν, νομίμως Ρ
Σιβ^ίΐίβ : V. Αηΐΐ311883,(1θΓ

Γιβββ,ίβθ, κληρονόμοι »», Ρ
Γι6£θηά, μύθος ?/1

Γιθββηάαΐ•^, μυθώδης Ρ, μυθικός Ρ. ΤβΙΙβΓ
Οί 1β§βη(ΐ8, μυθολόγος ΤΠ,, Ρ. ΤβΠ 1θ£θηά&,
μυθολογεω Ρ. Οηβ ιηνικΐ («11 Ιβςβηάβ,
μυθολογητεον Ρ. ΤΗθ ^Γββ,ΙβΓ ρβ,Γί
η&νίη§ ν/οη ϊΐβ ν/β.ν ίο ίηβ 1θ§βη(3&Γγ,
τά πολλά επί το μυθώδες Ικνενικηκότα
(ΤΗηο.). Τηβ ηοη-1θ§βη<1αΓ7 ρείΓΐ οί
ίηβ ΗΪ840Γ7, ΤΟ μή μνθώδίϊ αυτών (ΓΛίίΟ.)

Σιβ^ίΗβ, σαφής, ευανάγνωστος Ρ
Γβ§ί8ΐ&ίβ : ν. ΐΛΛν. 1*£Ϊ8ΐίΐ(ιοη, νομο
θεσία/ Ρ, ή νομοθετική Ρ. Ιιβ^ϊβΐ&ΐίνβ,
νομοθετικά Ρ. Ι^^ΐδΙαΙΟΓ, νομοθέτης »»,
Ρ
Ιιβ^ίΙϊπιβ,ον (οί ϋΪΓίη), το γνήσιον; (1&Λνίυ1-
Πβδβ), ΤΟ νόμιμον Ρ
Ιιβ^ϊίίηΐίΐίβ (οί βΪΓίη), γνήσιος, Ιθαγίνής Γ;
(ΙϋΛνίϋΙ), νόμιμος

Τιβφϋτα&ίβΙγ (οί οίι-ίΗ), γνησίως Ρ ; (1»ιτ-
ίιιΐΐν), νομίμως Ρ
ΙιβϊβΙΙΓβ, σχολή / ησυχία/ Ρ, ανάπαυλα/,
Ρ. Ηανβ ΙβϊβιΐΓβ, σχολάζω Ρ. Ηβ,νίηο;
ΙβϊβΙΙΓΘ, αργός, άπράγμων Ρ. "ν^ΛΠί οί
ΙθίβυΓβ, ασχολία/ Ρ. \νί(ηουδ ΙβϊκαΓβ,
α<τχολθ5

ΧβϊδϋΓβΙν, σχολαϊος Ρ. Ιη 8. ΙθίβιίΓεΙν
ν/αν, σχολ^, ίπΧ σχολήϊ, σχολαίωΐ Ρ,
καθ' ήσυχίαν Ρ
Σιθηά, δανείζω Ρ, κίχρημι Ρ, προΐεμαι Ρ ',
τηβΙαρΚ. παρίχω. Ιιβηά οη ηιοΓί^β^β,
νποτίθεμαι Ρ. "ί&ηά ΟΠβ'β β8,Γ8, παρέχω
τά ωτα Ρ. Ιιβηί, διακεχρημίνοΐ Ρ. Ρνο-
νβτο, Γ«ηάίη§ ίβθί, οοπΌ^ίη» βνβ8 (οί
β, οΐίηά ηιηη οαιτνΐης α, Ιβ,πιβ), πάδα*
χρήσαϊ, όμματα χρησάμενοϊ (Ληΐΐι.)
ϋβηοΊη» ηιοηβ7 (βηοβί.), δανεισμέ »», Ρ.
Γιοαη, δάνεισμα η, Ρ
ϊιβηξϋι, μήκη η, (οί ϋηιο) πλήθο* η.
δίαηά ννίίΐιίη 8, δρβ&Γ'β ΙβηςΙη, εΙ$ δορο«
τάξιν μολεΐν (Εην.)
Ιιβη^ΐη, αϊ (οί Ιίηιβ) : ν. Αϊ Ιβ,δί. Κρβαΐί
Β,ί Ιβη^ΐΐι, μακρηγορεω, εν μήκει λόγων
διήλθον (ΤΗηο.). Αί ^ΐ'βίΐϋοι- Ιβη^ίη, διά
μακροτίρων Ρ. ΤβΠ ηιβ ηοί 8.1 Ιβη^Ιη,
1)ϋ1 κΐιοΐ'ΐΐν, είπε' μοι μή μήκοϊ αλλά

σύντομα (8ορΗ.)
Ιιβη^ίηβΠ, μηκννω, τείνω V
Γιβη§1ηϊηβ88, υπερβολή/ νπεροχή/ Ρ
Ιιβηϊβηον, Γιβηίί7, συγγνώμη/ επιείκεια/ Ρ
ΐΛηίβηΙ, συγγνώμων, επιεικής
ΙίΟΐιΙ (8β3βοη), ίαρ η
Τ^.ηΐίΐ, φακός τη, Ρ
Ιιβορβ,Γά, πάρδαλιϊ/
ΓιβρίΌβν, λευκή/ Ρ



Ιιβεε— Ιιΐβ 143

Γι689 ((!<•(/.), Ιλάσσων, μίίων, ήσσ-ων. Οοΐΐηί
οί 1β88 ναΐακ, π«ρΙ ίλάσσονοϊ ποιίομαι
Ρ. Οοιηβ ο£Γ 1ββ8 νβΐΐ, («ΐον Ιχβ. Ιβββ
(α<£ϋ.), ήσσον, ϊλασσον, μίϊον Γ, μαόνωϊ
V. Νο 1β88, ούχ ήσσον, ούδίν ήσσον.
ΜιιοΚ 1β88, μή οτι Ρ, μή τί γ« Ρ, η που
Ύ« Λ °•χολυ Ύ•
Ι««8βιι, Γι688βηϊη§ : ν. ΌίπιίπίβΗ, Όίπιϊηνι-
ίίοη
Σιβ980Π (βΐίδίί.), μάθημα η, παίδίυμα η,

δίδαγμα η, Γ, μαθοί ίϊ, V'; (ν&τηϊη£),
σωφρ<5νιο-μα η, V. Τι νηΐΐ οθ α 1β88οη,
διδασ-καλίαν •π•αρί'ξ€ΐ (27*1(0.)
ΓιθβδΟΠ (ΐ>«ΤΟ), τταιδίϋω, σωφρονίζω Ρ
Γ«830Γ (ο£ ΐαχβ8 β.ί ΑίΙιβηΒ), πωλητή* τη, Ρ
1ιβ8ί, μή, 8ΐΓ»ϊ μή. 11/63 1 βνβΓ, μήττοτί
1«ί : ν. Α11ο\ν. Γιβί β,ΐοηβ, ίάα>. 1*1
(]ον/η, καθίημι. Ιιβί §0, άφίημι. Ιιβί
ΪΠ, (ίσ-άγω, δέχομαι. Ι«ί οηβδβΐί άονιτη
(οοηάβΒΟΘΙΐά), συγκαθίημι ίμαυτον Ρ.
Ιιβί 0«ί (βΒ,ϊί ΟΓ ΓΟρθ), άνίημι, (ξίημι V
ΧιΟί (θΠ ΗΐΓθ), μισθόω Γ, άττομισθοω Ρ. Ιιβί
Οϋί {βίρ. ίβχβδ), αποδίδομαι Ρ
Ιιβί : ν. ΗίηάβΓ
Ι^βΐΐΐαΐ'ςίο, ράθυμο!, α,νίΐμί'νοϊ Ρ
ϊ/βϋΐβ,Τζγ, ραθυμία/, το άνίΐμένον Ρ
Ι/θίίβΓ (οί αΙρΗαΙίΒί), γράμμα η, στοιχίϊον
η, Ρ. ΙιβίίβΓ (βρίδίΐθ), επιστολή /
γραφή/ δίλτοι/ ρΐ, V, ΒΛτων πτυχαί V.
ίιβϋβΚ (ΗίθΓβ,ίΐΙΓβ), ή μουσική Ρ : V.
ϋίβΓβ,ίΐΙΓΘ

Ι«νβ1 («ωόβί.) : ν. Ρ1;ιίη

Ιβνβΐ (αά).), ομαλοί, λίυρόί V, άφίλήϊ Ρ
Ι/βνβΙ (νβνΙ)), λ«αίνω, όμαλίξω Ρ
ΙιβνβΓ, μοχλ<>5 τη. Μονβ β^ α ΙβνβΓ,

μοχλίΰω V
ϊ&νϊίγ, παιδιά/ «ύτραπίλία/ Ρ
ϊιβνγ, Ι/βννϊηο; (οί ίΐΌΟρβ), άθροισα /;
(οί ντ&1•), ο-υναγωγή του πολέμου (2%Μ6.) ;

(οί ΠΙΟΠβ^), πράξΐϊ/ Ρ
Ιιβνγ (νβν!)), αθροίζω /'

,

συλλέγω Ρ
,

κατά

λογου! ποιέομαι Ρ ; (οη & 8ίβίθ), στρατιάν
ΟΤ ναΰϊ ίτταγγίλλω Ρ ; (πΐοηβ^), πράσσω :

ν. αίβο Εχαυΐ
Γιβνά : «. ^β,ηίοη

Γλβ,Μθ (ίο ρΓΟοββάϊη^β, αιιάϊί, βίο.), ύιτίΰ-
θυνοϊ, υπόδικο!, ϊνοχο* Ρ. Βθ ΙΪΛίΟΐβ,
ίνέχομαι. ΟυΓ ρον/βΓ ν/οιιΐά 1)θ 1β88
ΙίαΜβ ίο ΐΗΪ8, ή ήμίτίρα δνναμκ ήσσον
αν τοδτο ττάθοι (ΤΗΐΙϋ.). ΙάαΙ)1θ (βίβ,νθ
ίο), ησσων, οϋκ άθικτος V

. ϋα,Μο ίο
ρίΐκκίοπ, ή'σσων ϊρωτοϊ V

ΪΑ&τ, ψ«ΰστη5 τη, ψίυδήϊ >η, /, ψίυδών άναξ
(πιαδΙβΓ οί Ιίββ) {Εν,τ.)
ΐΛΟβ,ίίοη, οιτονοη/ λοιβή / χοή/ ΡοιίΓ
& ΙΪΟβτίίοη, σιτίνδω, άττοσιτίνδω, λ<ίβω V.

Ροιιγ α Ιϊοαίΐοη ονβΓ, ί-ιτισιτίνδω. ^ο^η
ϊη 3. ΙΪΟΕΙίίοη, συσιτίνδω
ΙιϊΙ)β1 (ίΐΐδβί.) βλάσφημόν τι Ρ
Ιάοβΐ (νβτί)), βλασφημώ Ρ
ϋΒθΓ8,1, ίλ«ΰθίρο5, ίλ€νθίρΐ05 Ρ, άφ€ΐδη5 ; (οί
^ΐνβΓ ΟΓ ^ϊίί), άφθονο»
ΙαΟΘΓβΙϊί^, <λ<υθ<ριοτη« / Ρ, αφθονία/ Ρ,

άφ€ΐδία/ Ρ
Ιιΐοοι-,ιΐΐν, ίλίυθίρίωϊ Ρ, άφθόνοβ Ρ, άφίιδώϊ
Ρ
ΙιίοβΓαίβ, λύω, άιτολϋω, Ικλΰω, (λ(υθ<ρο»
£ιίθθΓίϊηβ, άσωτο!
ΙιΪ06ΓίίηΪ8Πΐ, ασωτία/ Ρ
ΤΑοβτίγ, ίλίνθίρία /'

, το ίλίύθίρον, τούλ€υθ(ρον

ΐΛΡΓβ,Γ^, βιβλιοθήκη /"
, Ρ

Γιίοβποβ, ίξουσία/ άδίΐα /: ». α?βο ϋοβη-
ίίουβηεββ
Σιϊοβη8β : ν. Α11ο\τ

ΣιΪ06πίΪ0118, άκάλαστοϊ, άσωτοϊ, μάργο* V
,

άκρατήϊ Ρ
,

άσιλγήϊ Ρ. Ββ Ιίοβηίϊουβ,

άσίλγαίνω Ρ, άκολασταίνω /'

1ιϊοβηίϊθΐΐ8η688, ΰβρίί / ακολασία / Ρ,
άο-ίλγ€ΐα/ Ρ, άκρασία/ Ρ, μαργοτηϊ/

Γ

Ι^Ο'Ιν, λίίχω, λιχμάω V

ΓιϊοίΟΓ (ΚθΠ18.η), ραβδοΰχο5 τη, Ρ
Σιϊά, ίιτίθημα η, πώμα η, V

ΙΛβ (βυ,όβί.), ψ«0δο5 η, ψϋθοϊ η, Γ
,

πλάσμα
η, Ρ, ψ«υδολογία / Ρ. Εοηά οί Ιίβδ,
φιλοψβυδής
Γιίβ (βρθβ,ΐί ί&ΐδβΐ^), ψίύδομαι, κατα<|/«ύ8ομαι,

ψίυδολογίω Ρ, ψίυδοστομίω V
,

ίκκλί-πτω

λ.5γον V
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ϋβ (Ιΐθ άοντη), κ«ίμαι, κατακιιμαι, Ιτη-
κλίνομαι, κατακλίνομαι Ρ, 4κτ«£νομαι V.
Μ»1ίβ ίο Ηβ άονπι, κλίνω V. Ιιίθ οίοββ
ίο, πρέσ-Μίμαι. Σιίβ ϊπ οτ οη, ΙγΐΜίμαι,
{πίκιιμαι. Χιϊθ ίη ίΐΌηί οί, τρόκιιμαι.
Ιλθ ίη \ναίί ίοΓ, ίφιδρίϋω. Ιιϊβ ιιηάβι•,
ϋττ6κ<ιμαι. Σιΐβ νίίη, ο-ύγκίΐμσΛ, ο-υγ-
κλίνομαι V. Ν. Β. κιϊμαι αηά ϊίβ οοτη-

ρονηάβ ιιιαχ) όβ ιωβοί αβ ραββίνββ ο/
τίθημ,ι αηά ϊίβ οοιηροηηά»
Ιιίβαίβηαηί, βιταρχοί »ι, ϋττοοτράτηγοί τη,
Ρ
ΙΑΐβ, βίαιη, βιοτή/ Γ, βίοτοίτη, Γ, Τ,βή/
Γ, αΙών τη, / Γ. Σλ£θ (νίΐβ,ΐ ρΓΪποϊρΙβ),
ψυχή/, Ρ, θυμοί 77», Γ, πνοή/ Γ. \7»7
οί Ιϊίβ, δίαιτα/ διατριβή/ Ρ, διαγωγή/
Ρ, β£ο5 Μ, Γ, τροφή/ V. ΐΛίβ-^ίνίηβ,
βιοδωροϊ Γ. Γοηά ΟΪ Ιίίθ, φιλόψυχοί V.
£θ ίοη(1 οί Ιϊίβ, φιλοψυχίω. ϊαΰΐίϊη»
1110,11)5 Οί Ιϊίβ, βιοοτίρήϊ Γ. ΡτθνβτΙ>8,

(1) Βι•ίθί Ιϊίβ Ϊ8 ΗβΓθ οαΓ ροι-ίίοπ,
ο-μικρον το χρήμα τον βίου (Εητ.) ;
(2)
' ΑΓ8 ΙοίΙ^ίΙ νϊίΕΙ ΙΟΓθνΪΒ,' Ο βίοϊ

βραχύϊ, ή δ) τίχνη μακρή (ΰίρρο-
οταΐββ)
Ιιϊίθΐβββ: ν. Όββ,ά
ΙΛΪί, άίίρω αηά αίρω, ίπαίρω, ίζαίρω, κον-
φ£ζω, ανακουφίζω, βαστάζω V, αίωρί» V,

άνίχω Γ. Γάίί 0Π ηΐ£η, μίτιωρίζω Ρ.
Ιιϊίίθά οη Ηί^η (αά).), μ«τίωρο5 Ρ,
μ«τάρ<τιο5 V. Ιλ£1 ηαηάδ α^αίηδί,

ανταίρω αηά ανταίρομαι Ρ. Γιϊ£ίίη§ υρ
(ο£ η&ηάβ ίη βυρρίίοαϋοη), νπτίαο-μα η,
V. ΙΑίύην υρ (αάν.), άρδην. ΙΑΐΙ υρ
ίΐΐθ νΟΪΟΘ, όρθιάζω V, έξορθιάζω Ρ. Ιιίίίίπ^'
υρ οί ΐηβ νοίοβ, αναβολή/ V
1λ§ΗΙ (ναΐαΐ.), φάοϊ αηά φώ$ η, ανγή /
φίγγοϊ η, ο-4λα« η, Ακτί»/ Γ, αίγλη/ V,
λαμιταϊ/ Γ: ». αΙ»ο Εαπιρ. Οίνβ 1ϊ§ηΙ,
φαίνω, V. ΣιΪ£ηί-ΟΙΊη§ίη§, φαιο-φόρο!
αηά φωσφόρο! V, σιλασ-φόροϊ V, λαμιτα-
δονχο• V. "^ίίηουΐ 1ί{;ηΐ, άλαμιτήϊ V.

8ηθά1πΐ£ α Ιυπά Η^ηΐ, αΐνολαμιτήί V
Γιϊ§ηΙ (νβτ6 αοΐ.) : ν. Κϊηάΐβ
ΙιΪ£ηΙ (αφ.) : ν. Βη^ΐιί

Ιλ§Μ (ίη ν7βί§ηί), κοΰφο$, Ιλαφρ<$5, <ΐφορο*
V, €ΐ1άγκαλο5 V \ (οί ρβΓβοηβ) : ν. Αοΐίνβ;
(υηίηιροΓί*ηί) : ν. ΤΓΪηϊη^; (οίβίββρ),
4γίρο-ιμ05 (ΤΗβΟΰΓ.)
Γιϊί,Ίΐί, (βΛ87), ράδι.05, €νχ€ρήϊ, ίϋμαρήί V.

Μίΐΐίβ 1ί§Ηΐ οί, ρα8ία« φίρω, φαίλωϊ φί'ρω
V : ν. αίβο ϋββρίββ

ΐΛ£ΐΐΙ-3,Ι•Π1βά', ΚΟϋφοϊ Ρ, ψιλοί Ρ, €Ϊ£ωνο5 Ρ,
ίύσταλήϊ Ρ, κονφωί ίσκίνασμίνοϊ Ρ.
Ιιϊ§Ηί-{ΙΓΠ1β4 βοΙάίβΓ, γυμνή! VI, ιτιλτα-

στή» »η. Ιιΐ^ηί-ίΐΓποβά 8θ1άίβΓ7, το

ψιλ^ν Ρ, γυμνητία/ Ρ, το ιπλταστικόν Ρ,
οί κοϋφοι Ρ
Ιίί§Ηΐβη (νβτδ ηβιιΐ.) : ν. ΠαβΗ. Ιιί^ηΙβη
(αοΐ.), κουφίξω, ανακουφίζω V, ίξίυμαρίζω
V, άιταντλίω V
ΙΑξϊίίΛιβ&τΙβά, (ΰ$υμο«
1ιΐ§ΗΐΗου8β, φρυκτώριον η, Ρ
ΊΛ§\ΐΙ\γ, κοΰφωϊ, ιϋμαρόϊ Ρ
Γιϊ^ΙιΙ-ηιίηάβά : ν. Ρίοίτΐθ
Ιιί§ηίηβ88, κουφοτηϊ/ Ρ, Ιλαφρότηϊ/ Ρ
Χιί^αίηίη^, άστραττή/ στ€ροιτή/ 1

^
,

ο-^λα$

η, V
,

σ-ίλαί Δίοϊ Γ
,

ιτυρ 71, Γ
,

ιτϋρ Δίοί V
,

λαμιταδη κ<ραϋνιαι V. ϊιΟαώβά' \νί(1ι

1ϊ§Ηίηίη§, άοτραπηφιίροί V
.

Όβ&ίΓΟγ
1>γ Ηςηίηίη^, ίκβροντάω V. δίπιοΐτ 1>7
1ί§ηίηίη§ (ΙήιιηάβΓβίΓαοΙί), <μβρόντητο5
Ρ
Γιϊ§ηί υροη : ν. Γίηά, ΜθθΙ
ϊιί^θ (θά).), 6μοΙθ9, ίο-05, ιτροο-ίμοιοΐ, ίοικω5.
χροο-φίρήϊ, ίμφίρήϊ, προσ-«μφ(ρή: V

,

αλίγκιοΐ

V
,

στίμμίτρο9 V. ΣΛ^β-ΐαίΐΐάβά, κοιν<5-

φρων V
.

Γιί^θ ίη άίβρΟδίϋοη, όμοήθη$
Ρ. ϋκ:θ ίη ιιιαηηβι•8 ογ ηαΐίοηαΐ
οΙΐϋΓαοίβΓ, ομοιότροποι Ρ. Η\χΐ\\ 1 Ιιίιι^
ΟΓ ΐηβ Ιί^β, τοιαύτα καΐ ιταραιτλήσ-ια Ρ.
ΤηβΓβ ίβ ηοίΗίη^ Ιίΐίθ ηβ3,πη§ 1•Ηβ

αοΐααΐ ίβπηβ οί ίηβ 1&ν/, ουδίν οίον
ακοΰιιν αυτού τού νομού (Ι)βιιι.)

Σιί1<0 (αάν.), ώϊ, ώσττιρ, όμοίωΐ, όμοΐον αηά
όμοια, (ο-ον αηά (ο-α, *ξ Ισου, δίκην V

,

8ίμα5 V
,

τροιτον Γ, ίν τροιτοι* Γ
,

ΟΤ ω*β

ρτβρ. κατά νηΐλ αοο. οτ ίγγϋϊ »ί?ι<Α οβτι.
ΙιίΙνβ 3.8 : ν. Δϋ. Ιη Ιίΐίβ ιααηηβΓ,
ώο-αντ••»
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Ιιίΐίθ (»βί•δ), φιλί», σ-τίργω, ΟΤ Ιίββ ήδομαι,
βονλομαι, ίκών. Το οηβ'8 Ηΐίίη^, κατά.
νοΟν Ρ
ΤΛ'β, 1)6, ϊοικα, προσ-ίοικα, Ινδάλλομαι, Ιξιο-όω
αηά ίξισόομαι, ιτρίττω Κ 8Ηθ 18 ίη ηο
ν&Υ ΗΙςθ » ΗΙΟίΙιβΙ•, μητρί δ' οΐίϋν ίξισοΐ

(8ορΗ.)
ΪΛίίβ, ιιια,ΐίβ, όμοκίω, ίξομοιοω, (Ικάζω, ιτροσ-
€ΐκάζω, 4ξιικάζω, Ισ-όω, 4ζισ<ίω. ΐΐιίπΐί
ϋΐίβ : ν. ΟοπιραΓβ. Μ&1ίϊη§ Ιϋβ (βΐίδίί.)
ό|ΐο£ωσΐ5./ί /*

Ιιί1ΐ6ΐ}τ, 1)6, (οικα, μΛ,λω, κινδννινω Ρ
ΙλΙεθΙ^ (νΗαί Ϊ8 Ιίΐίβΐγ), το •1κόϊ, «ΰλογοί,
πιθανός Ρ, ίττίδοζο5 Ρ. Αβ 18 Ιίΐίβΐ^, Τη
8,11 Ιϊΐίβΐϊηοοά, ίΐκότωί, κατά το €ΐκόϊ Ρ,
{κ τον <Ικοτο$ Ρ, τψ €ΐκοτι Ρ, ώϊ Ϊ01Κ€ V,
ά>5 €ΐκ<5ί Γ. νβΓ^ ΙϊΙεβίΥ, ΡβιΊι&ρβ (ίη
άϊαΐοξ/υ,β), κινδυν€ν<ι Ρ. Ύβτγ Ηίεβίν-

}'<ι11
Β,ΓΘ ΓΪ£ηί, κινδνν<ν<ι« αληθή λί'γίΐν

(ΡΙαΙο)
ΙΛίβ-ιηΐηάβά, 1>β, ταΰτον φρονάβ V
Γιϊ1εθηβ83 (Γββθηιοΐο,ηοβ), ομοιότηΐ /, Ρ ;
(ΓβρΓβββηίΒ,ίϊοη) : ν. Ιπιβ,^θ
Χάϊβν/ίββ, άμα, οΐχ ήΌ-ο-ον, ώσαντωϊ Ρ
ΊΑ\γ, κρίνον η, λιίριον η, V. Ινίΐ^'-Ιίΐίβ,
λ«ιρ«5(ΐϊ (Ηοτη.)
ΙΑταο, κώλον η, άρθρον η, μίλο5 η, γυΐον η,

Ρ
",

ρ^θοι η, 7. Οιιί ΙίαιΙ) £γοπι ΙίιηΙ),
άρταμί'ω Ρ

,

διαρταμί» Ρ

Γ,ίηιοο, "Αιδηϊ, μ», Ρ
". Ιί ν7»« Ιαυ^ΐίθοί

άοντη ϊηίο ίηβ 1ίπι1κ> οί ίοη![οΙίβη
ίηπΐ£8, καταγίλαο-θίν ήφανίσθη (ΤΗιιΟ.)
ΪΑταϋ, ϋαιΐίβ,ίίοη, 8ρο« τη, τίλο? η, πΐρας
η, τί'ρμα η, V

ϋηιϊί (νβνδ), ορίζω. ΡΓββοΓΪΐιβ α Ιίπιΐί,
βρον πήγνυμι (ΤΙινΛ.)
Ιιϊπαρ (αϊ/.), υγροί
ΓιίΐΤφ (νβΤθ), σκάζω Γ

ϋπιρβί, λ<πά$ /, Ρ
Χ.ίιιιρί(1, διαφανής, άργνρορρντηϊ (Εητ.)
ΐΛηοη-ρίηβ, αξόνων ίνήλατα (Ειι,τ.)
Σιίπ(1βη-ΪΓΘβ, φιλίρα/, Ρ
Γιϊπβ (άΓΒΛνη), γραμμή/; (βίΓβ,ϊβηί Ιϊιιβ),
ορθή Ρ ; (νθΓ8«), στίχο» τη, Ρ ; (ί&τηΐΐγ),
γ!ίνο» η; (ηβηίηβ), λίνονη, V

,

όρμιά/, V ;

(ροΐίίϊοίΐΐ), ιτροαίρ«η*/ Ρ; (ιηίΙϊνΜ^),
ταξί*/ Ιιϊηβδ, πίριτίίχιο-μα η, /*. ΪΌγπΙ
ΪΠ Η ηβ (<Κ(.), τάο-ο-ω, (η/Ί(1.) τάσο-ομαι.
ΒΓα\« Ηηβ8 Γοιιηά α οϋχ, ΐΓίριτίΐχίζ»
4ν κνκλω (ΊΊι)ΐΰ.)
Σιϊηθ, ίη (ηαναί), κατά μίαν ναβν τ«ταγμ.ίνοι
Ρ, κατά μίαν ιτλ<οντ«ϊ Ρ, (αάν.) μττ»-
ττηδόν (Τήηο. ). Βγ68ι1ε ίΐΐθ Ιϊηβ, δκκιτλΛ»
Ρ. 13Γβα1ίΐη§ οί ΐΐΐθ Ιϊηβ, διίκιτλουϊ ηι, Ρ
ΙιίηβΛ^β : ν. Γβ,αιίΐ^
ϋηβη, λίνον η, αχνϊάν /. Ιΐιΐηβπ οίοΐΐιοκ,
λίνα η, ρΐ, V. Ιιίηβη (αά}.), λινοϋϊ,

βνο-ο-ινο$ V
, λινίδίτοϊ V
,

λινόκροκοϊ V

Ι>ίιι^ΡΓ, μίνω, όκνί», χρονίζω, διατρίβω Ρ,
ίνδιοτρίβω Ρ
Ιιίη§θπη£, ίκνοϊ τη, διατριβή^, Ρ
Ιιίηΐί (δΐώχΐ.), δίο-μόϊ »ι
Ιάηί (οβτδ) : ». Βϊηά, ιΓοΐη
Γάηίβΐ, ύΐΓί'ρθνρον η, V

Ιαοη, λίβν τη. Οί λ Ηοη, λ«5ντ«ιο5 V.
ϋοη'β βίτΐη, λ<οντή /. Ιιΐοη-Ηβ&Γΐβά,
θνμολίων (Ηοη.). Ρνονβτο, Βββπΐ ίΗβ
Ηοη (Βθΐΐ ί.ηβ ο»ί), ξνριϊν λέοντα (ΡΙαΙο)
Ιιϊοηθδβ, λίαινα/
Γιϊρ, χ€ϊλο« η —

Εί4αβϊαοίίοη : ν. Μβΐΐίηβ
ϋ([ΐιίι_1 (ίίίδβί.), το ύγρίν Ρ. ΤΙιΐΛ
1ϊ(]11ΐ(1, ιτελανοϊ τη, V

Γιί^ιιϊά (αά].), νγρί»
1110,111018,11011 (θ£ (ίβοΐβ), διάλυσχ»^ Ρ
Ιλ^ιιογ, $ρ6σ-οί/. δηΐηίης; Η^οογ, γανο$ η,

V
,

ήβη. άββηβά, β.ο:. "ννβίβΓ, κρηναΐον
γάνοϊ (Αβ8<Α.), \ΝΓίηθ, αμπέλου γάνοϊ
(£μλ), Ηοηβ^, γανοϊ μ<λίθΌ-η« (Εν*.)
Ιιΐβρ (βηΟ&Ι.), τραυλοτηϊ^ Ρ, ψίλλίτη»^ Ρ
ϋβρ (νβτδ), τραυλίζω Ρ, ψιλλίζω αηά ψίλλί- .

ζομαι Ρ. Είβρίη^ (ίΙ<//•), τραυλοί Ρ,
ψ«λλά» Ρ
Γιϊβί, κατάλογοι τη, Ρ. ΐ>Τ8.ντ ιιρ α ΙϊβΙ,
κατάλογο ν ποι&μαι (ΓΚίΚ.)
ΓιϊβΙβη : φ. Ηββτ. ΙιίϋΙβη ίο : ν. 01)βγ.
ΙιίβΙβη Ιο (αηά β,ρρΓΟνβ), δέχομαι, υπο
δέχομαι, χράομαι. Ιιίβ(ίβηΐη§ ίο (αά).),
κατήκοο;

ΓιϊδίβηβΓ, ακροατή* τη, Ρ
10
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ΙιϊβίΙβδΒ : V. 0&Γθ1β88
Ιιίβίβ : ν. Οοηίββί
ΙΑίβΓαΙ, σ-αφήί
ΙάίβΓΗ,ί,ΙΙΓβ, ή μουσική Ρ, γραφαί / ρΐ, V.
Ροηιΐ οί 1ϊίθΓ&.Ιΐ1Γβ, μουσικό;, φιλόλογοι
τη, Ρ. Ιιονβ οί ΙίίβΓ&ίιΐΓβ, φιλολογία,/",
Ρ. Τ1ιβ7 »Γβ άβνοίβά ίο ΙίΙθΓαίαι-θ,
«Ιο-Ίν {ν μούσαις 6.(1 (ί'ιιτ.)
ΓιίΐΗβ, νγρόϊ
ϋίΪ£αίϊοη, ΧάίΪ£&ηί : ν. Γιαν, Τ,,αλνβυ ίί
Ιιίΐί,ίζίοιίδ, φιλ(5δικοϊ Ρ. Ββ Ιίίί,ςίουκ,
φιλοδικί'ω Ρ
ΙΑίΙβτ (ίο τίάθ ϊη), φορίίον η, Ρ. ΙάίίβΓ-
ϋβΙΙΓβΓ, 8ιφροφόρο5 τη, Ρ. ϋίίβΓ (γ6-
ίιΐδβ), ο-νρφίτο'ϊ, τη, V
ϋίίΐθ (αφ'. ) : ν. 8αι&11. Α Ιίίίΐθ, τι,
μικράν τι, σμικράν τι, μ.('ρο5 τι

Ιάίίΐθ (αάυ.), ολίγον, βαιάν V. Υ&τγ Ιίίίΐβ,
ήκιστα. Αβ Ηίίΐθ 8β ροβ8Ϊΐ)1β, ώϊ ήκιοτα
Ρ. Βγ & Ηίίΐθ, ίλίγ» Ρ. Ιαίίΐβ \>γ
Κίίΐβ, κατ ολίγον Ρ. "ννϊίηϊπ 8, Ιΐίίΐθ,
ολίγου Ρ, ολίγου δίϊν Ρ. ΤΙΐϊηΙΐ Κίίΐβ
ο£: ν. Βββρίββ
ΙάίίΙθΠβεβ, μικρότηϊ ΟΤ σμικροτηί / Ρ.
Γιϋί1βηβ58 θ£ ΠΠΠίΙ, μικροψυχία/, Ρ
Ιίϊνβ, ίΐμί. βιιίω, βιοτίύω, διαιτάομαι, διατρίβω
Ρ, Ιά» V, ιτνέω V, βλέιτω V, ηλιον βλέιτω
V, φάο« βλί'-π-ω Ι7

,

φώΐ όράω Ρ
,

τρέφομαι Υ
,

ήμ€ριύω V
,

βίον ΟΤ αΊώνα διαφέρω Ι : ν. οΙβο

ΰννθίΐ. Οηβ πιιΐδί, Ηνθ, βιωτίον Ρ, ΙΑνβ
\νί(Ίι, σύνίιμι, όμιλέω, συζάω, συνδιατρίβω
Ρ, σ-υνδιαιτάομαι Ρ

,

στινημΕρίύω Ρ. Ι/ίνβ
8,11 ΟΠβ'β Ιίίβ, διαβιώ), διαζά», διάγω, δια-

γίγνομαι Ρ. Ιιϊνθ α§3,ϊη, άναβκίω, Ρ.
Ιιΐνβ ί'ίΙΓ ίΐ\να)τ, άττοικί'ω. Εηοιι<;1ι ίο
Ιϊνβ οη, 8ο-ον άποϊήν (ΤΆμο.). Το 1)6
Ιϊνβοί, βιωτοϊ, βιώσιμο* V. Νοί ίο 1)θ
Ηνιχΐ, αβίωτος
ΐΛνβ1ϊΙιοο<1, βίοϊ ηι

ϋνβ1οη§ άβ,γ οτ ηϊβΐιί : ?ί«β ιτανήμ<ρο$ V

ΟΤ ιταννυχοϊ V: θ
/.

ιτανήμίροϊ χρόνοϊ

(Ενν.)
ΧάνιΊν, £ί!θυρ.ο5, φαιδροί; («6ϋ. ίη οαάίβηββ)
ν€ανικόϊ, Ιταμόϊ Ρ
ϋνβΓ, ήτταρ η

"ίλνιά, ιτιλιδνό* οτ ιτΛιτνο»

Ιιίνϊη£ (α<1).), ϊμψνχοΐ, ζωο5, ζών, οί ένθάδε

V
,

οί ανω Γ, οί ανωθί(ν) V. ΡτονβΤΟ,
Ηβ β,ΐοηθ η&8 1ϊνίπ£ ίοΓοβ; Λ© Γββί
ίΙΓβ Πβθίίπο; βΙΐΒ,άββ, οίοϊ ιτέιτνυται, ταΐ δ

ί

σκιαΐ άΐσσουσιν (Ηοπι.). Γιϊνϊη^ νΐίΐι
(αά}.), σΰνοικο*, σύννομο*. £άνϊη£ \νίΐ1ι
(ίΜόβί.), συνοικία /, V, συνοίκησι» /, Ρ.
\ν&7 οί 1ίνίπ§ : υ. Ιλ£θ
ΙιίζΕΓά, σαύρα/
Ιχ> ! Ιδοΰ V

,

ην V
,

ην 18ου Γ. Ιο ! ΗβΓβ 18
ΛΠΟίΗβΓ, καΧ μήν 8δ' Αλλο* V

ΣιΟΒ,ά (βιώδΐ.), αχθο« τι, βαροϊ η, φόρτοι »ι,

φορτίον η, Ρ

ΪΛβΔ (νβτδ), βαρύνω, γίμίζω, βρίθω V
. Ββ

Ιοαάεά, γέμω, βρίθω V
,

αχθομαι V

ΓιΟίΐί, αρτοϊ τη

ίιΟΒ,ΧΏγ, μίλάγγίωϊ Ρ

Γ/Οϋΐι, δάν€ΐον η, Ρ, δανιισμα η, Ρ. 0(•1. ίί

Ιο.αη, δανίίξομ,αι 7'. Οβί β. ίΐ'ββίι Ιοαη,

προσδαν<ίΐομαι Ρ
Ι.ιθ;ιί1ι : ΐΐββ άκων, άκουσίω* Ρ

Σιοαίΐΐθ : ν. Ηαίβ
Ι-.ο.ι11ΐί>οηΐρ, μυσαρά* : ν. αίβο ΙΙίΐίρίιιΙ.
Γιοαίΐΐδοηΐθ ίΐιίη^, μύσο$ η, V

ΙιΟΟβ, λοβοί ?71

Ιοοίι (βωόβί.), κλ<Εθρον αηώ κλήθρον η, βαλα-
ναγρα / (/ίβτ.) ; (οί Ιιιιίΐ'), κούρα/ ττλί-
καμοϊ πι, V

,

βόο-τρυχοϊ τη, V

ΙλοΙς (νετο), κλ€ί» αηίί κλήω. Ιχκ:1ι ίο-

§θίΗβΓ (οί βοΙάϊθΓβ), συγκληω ταϊ άα-πίδαδ
(Χβη.), συγκλ^ω (αΙ>8.) (Τ/ΐΗϋ.). Ρ&ΓΪ
ηοΐ Ιοοίϊβιΐ Ιο^οίΗθΓ (£β,ρ ίη ίΐΐθ Ιϊηθ),
το ού συγκλησθίν (Τ/ιηο.) Ιχ)θ1ίίη§
ίΟ^βίΙιβΓ, σύγκλησιϊ /, Ρ
Ιιοοοπιοίϊοη, φορά/, Ρ
ΙιΟΟΙΙΒί, άκρίί/
Ικκί^θ (βΐίόβί.), οΐκίσκοδ τη, Ρ

,

σκήνωμα η,

V

ϊιθά£β (νβτο), καταλύω Ρ
,

κατάγομαι Ρ

Ιχ>ά§6Γ, ϊνοικοϊ τη. ΓβΙΙοΛν-ΙοάββΓ, συν

έστιοΐ τη

ϊιοάζίηζ, οίκησι*/, ξο«ίστασΐϊ / V. ΒβΑ
1θά^ίπ§, 8υσαυλία/(^1βίθΑ.)
Γιθίίίηθ38, ΰψοϊ η
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Ιοϋγ : ν. Ηί^ΐι
Ικ>£, ί*λον η
ΓιΟ£10, λογική άπόδ€ΐξιϊ (4»•»βί.)
ΙιΟ^ίο&Ι, λογικό! (ΑτίβΙ.); (ϊη ηοη-ίβοΐι-
ηίοβ.1 ββηβθ) ιΰλογοϊ
ΙιΟ^ίο&ΙΙν, λογικοί (ΑτΐβΙ.); (ΐη ηοη-ΐβοΐι-
ηΐο&Ι ββηββ) ίΐλογ•* Ρ, κατά λόγον Ρ,
λόγω Ρ
Ιοίη, όο-φΐ»./"
ΙλιΕθγ : ν. ϋβΐβ.7. ΙλιΙθγ &λν»^ (οοί.),
κατατρίβω Ρ
ΧιΟΪίθΓΘΓ, μ«λλητη5 771, Ρ
Ιχ>ΐΙβπη§ : ν. ϋβίβ.^
Ι/ΟΠΘ, Ι/ΗΙθΙ^, μόνο!, ϊρημοϊ, ήρημωμένοϊ,
οΓοϊ Γ, οΐόψρνν Γ
ΣιΟΠοΙ 111688, έρημία/
Ιχ>Π§ (αφ.), μακρά!, πολύϊ, δόλιχο» Γ; (οί
ίΪΓΛΘ Οϋΐ^), μυρίίτήϊ, μυρίοϊ Γ, δαρό! V,
συχνό! Λ Ϋβητ Ιοη^, παμμήκη!, ίιπ«ρ-
μήκη!. ΑίίβΓ α 1θΠ£ ίίΠΙΘ, ΓθΓ 3,
1οη£ ίίπΐθ (αά].), χρόνιο». Ββίπ§ ]οη£
ΛΠΐθη§ ίθΓΘΪ§ΠβΓ8, χρόνιοι ων ίν βάρ
βαρο» (Εην.)
ΙιΟη^ (αάυ.), δαρόν Γ, μακράν Γ. Ηον
1οη§ ? πόσον χρόνον ; 8ο 1οη§, τόσον,
τοσούτον, τίω». Αβ 1οη§ 88, ίσον, ίσον
χρόνον, ϊωϊ, μέχρι, ϊστι. ΙθΠ£ 8£0, ιταλοί.
Ιχ>Π§ ιιίίΟΓ, δια μακρού, πολλά) ύστιρον Ρ.
Γογ η. 1οη£ να,γ, μακράν, επί μακρόν Ρ.
Νο 1θΠ£6Γ, οίκέτι, μηκέη
Ιιθη<* ίοΓ, ποθέω, ίμιίρω V. Ιχ>Π£θά £θΓ
(θα].), 1Γθθ«ΐν05
Ιλ>η£Ϊη£, πόθο» «η, Ιμ«ρο» τη, V
ΐΛη^-Ηνβά, χρόνιο!, μακραίων Γ. Ιχ)η§β-
νίΐγ, ο μάκρος βίο»
Ιχ>η§-81ΐίϊβπησ, μακροθυμία /, Ρ
ΐΛΠ^-τνίπάθό!, βθ, μακρηγορέω Ρ
ΙιΟοίί («ίδβί.) (&1&Ι106), βλέμμα Π, δέργμα 71,
Γ, ΟΓ Μ8β οφθαλμό! 7ίί, ίμμα η, Κ ; (&ρ-
ρβητβ,ηοβ), ίψΐϊ /, σχήμα η. Οοοά
Ιοοίίβ : ν. ΒεαχιΙγ. £οοΐ£-οιιί, σκοπιά
/, ττίριωπή / σκοπή /, V. Τοοί-οκί-
γλ»π, οπτήρ τη, V ; (βΛ 96»), προριυ! τη, Ρ

1-ιΟθΙί (νβτδ), όράω, βλέπω, δέρκομαι Γ, λ<ΰσσα>
Γ, αυγάΐ» Γ. Οηθ ιηαβί Ιοοίτ, βληττέον. |

ΙλοΙτ θ,ί, «Ισορά», προσοράω, σκοπών,
9«ωρέω, θήομαι, προσβλέπω, ιίσβλέπ», <μ-
βλέπω, αποβλέπω, τρέπομαι πρό* νήΐΚ αϋΰ.,
αφοράω Ρ, «Ισδέρκομαι V. Ιλοκ: αβίεαηοβ
ίΐί, ύποβλέπω. ΐόοΐτ α,ντ&γ, άποβλίπ».
ΙλοΙγ άοννη &ί, καθοράη. ΙλοΙι £ογ,
ζητί», προσδοκά••, καραδοκώ» V. ^^ο6\ί
ίθΓ\νατά, προοράω. ΙλοΙι ΠαΠΌνΙν,
άθρί». Ιουίζ οπ (αηοοηοθΓΠθά), π•-
ριορά» Ρ. Ιοοίί ΓΟΙίηά, πιρισκοπ*»,
πιριβλίπω, παπταίν», V, ίμμ" αναστρέφω
κΰκλω {Ευ,τ.). Ιοο^ ΒίΓαϊ^Ηί βΛ, άντι-
δέρκομαι Γ, άντιβλίπ» Ρ. Ιχ>οκ. ίΗΐΌυ^Η,
διαθρίω Ρ. Ιβοΐί ! υ. Ιλ ! Ι/οοΙε (»ρ-
Ρ68.Γ), φαίνομαι, δοκέ»

ΙιΟΟ^Ϊη§ 8ΐθ88, κάτοπτρον η, ϊνοπτρον », Γ
Ιλοπι (ιηώβΐ.), Ιστό» »η. ^οΛ »*; Ιοοηι,
ίστονργίω Κ

ΓιΟΟίη (νει-Ι)), προφαΐνομαι
ΙΛΟρΗοΙθ, αποστροφή/ ϋβθ α ΙοορΗοΙθ,
ύπικδΰομαι
ΙιΟΟδθ, Ιι008βη, \ύα, άπολά», έκλνω, διαλύω,
άνίημι, άφ(ημι, μιθίημι, χαλάω : ν. αΐκο
ΓΓ6β. Σιβί 1θ08θ Ιΐροη, σκήπτ» V
1/5086, αναμένο*, χαλαροί Ρ; (ο£ οΙιλγλοΙ^γ)
ακόλαστος, άσ<λγή! Ρ

1X108611688 (οί θΗβ,Γ£ΙΟΪ6Γ), άκολαςτία /, Ρ,
άσίλΥΛα/ Ρ
ΙλοΙ : ν. 8ροϊ1
Ιλ)ρ : ν. Οιιί

Ι/χ^υαοΐοαβ : ν. Ταΐΐιβϋνθ
ΪΧ>τά, 4ναξ τη, δ«σπότη9 τη, κνριο! τη,
κοίρανο; τη, V. Βθ Ιοπΐ : ν. Οοηπικιηιΐ.
Κιιΐβ

ΙλγοΙΙ^ : ν. ΡΓΟίιά
ΙιΟΓβ, σοφία/ μάβησΐ!_/
Ιχ>86, άπόλλνμι, άφίημι, αποβάλλω, ίκττίΐΓτυ,
άμαρτάν», άποστιρέομαι, {λασσόομαι Ρ,
αποτυγχάνω Ρ. Ι/)86 ίΗθ ϊΗγθοο! θ£
οηβ'κ ίΐΓ^αηιοηί, 4κπ(πτ» ίκ τού λόγου

(ΑβββΜηββ). Ββ 1θ8ί, οίχομαι, άπο£
χομαι, άπάλλνμαι, βλλυμαι V, (ιιί 86α)
αφανίζομαι Ρ, αβ αποπλέων άφαν(ζ<ται
(ΪΆΐίΟ.). Ιχ)8θ ΗβίΐΗ;, άναπίπτω Ρ. Ιχ>86
(ϊη 1)ίΐ(,Εΐβ, βίο.), ήσσάομαι, σφάλλομαι

19—2



148 1^085— 1•νί££&&β

ΤΛ38, ζημία /, βλάβη /, «Κάρο* τη, Ρ,
αποβολή /, Ρ. Αί 8, 1θ83, άμήχανοί,
άπορος. Ββ 8Λ Β, 1θ88, άπορα», άμηχανίω,

αμήχανα* Ιχ» V
Ιο*, Ια. αηά πιβΙαρΗ. κλήροι τη, Ρ, λάχο*
η, V, τηβίαρη. μοίρα /, V. Ο&βί 1οί8,
ΟΗοΟΒΘ 1)7 Ιοί, κλήρο» αηά κληροομαι,

απόκληρο» Ρ, κλήρονϊ παλλ» Ρ. ΟΗοββη
1>7 Ιοί, κληρωτοβ Ρ. Βθ θΗθ8βΙ1 1>7 Ιοί,
κναμ€νομαι Ρ. Οοαηοίΐ οηοββη 07 1θ<^
ή Απο κυάμον βονλή (ΤΗυΛ.). ϋΪ8ίΓΪΐ)ϋίβ

&7 Ι©1) διακληρο».
Οβΐα,ίη

1>7 Ιοΐ, λαγ-
χάνω, ΑπολαγχΑν» Ρ. "ννίΐηοαί Ιοί ίη,
αμοιρο$ V, αμμοροϊ V
Ιλ1.ιι8, λωτ<5ϊ τη. Ββαηη§ Ιούυβ, λωτο-

τρόφοί V. ΙιΟΐϋδ-βειίβΓδ, λωτοφάγοι τη, ρΐ
Ιιουι), Ίτολύί, λιγνροϊ, λαμπρ<5$, βρβιοϊ, λιγύϊ
V, βαρΰβρομοϊ V, βαρνφθογγοί V, €νήχητθ5
V, νπίρτονοϊ V, ίδκομτοϊ V, μίγαλόφωνο» Ρ
ΙιΟΐιά (αάν.), ΊχΛίάλγ, μίγα, βρθιον V, λιγλοϊ
V. 8ρβ8.1{ Ιοίΐά, μίγα φθίγγομαι. 8ηοιιί

Ιοϋάΐ^, ορθ««» V, ίξορβιαζω V. ΛΥΊ*
Ιοαά 8Π011Ϊ8, κρανγη ούκ ολίγη χρώμινοι

{ΤΚηο.)
Ιχ>1ΐη£θ, αγοραία Ρ
Ιχ>υη§βΓ, άγοραΐοί τη, Ρ
ΙιΟ νβ (βιώβΐ.), Ιρβί τη, ϊμ«ρο5 τη, φιλοτηϊ./,

φιλία /, επιθυμία /, Ρ, π<$θο» τη, V, στίρ-
γηθρον η, V, ΟΤ Ίίββ Κνπρίϊ (Οθάάβ88 θ£

Ιονθ) V. Βθ1οη§ΐη§ ΐο Ιονθ, ίρωτικοβ
Ρ. Ιιονβ-οηαπη, φίλτρονη, V, στίργημα
η, V
Ιονβ (νβτο), φιλί», (1» ίη Ιονβ) 4ρΑ»,
Ιραμαι V; (αβα. οί Ιονθ ββίννεβη ραΓβηύβ
β,ηά οηίΙάΓβη), οτίργ». Οηβ πιιιβΐ; Ιονβ,

φιλητ&ν. Ιχ>νβ ΪΠ ΓβίΐΙΓΠ, άντίράω V.
8η&Γβ ίιι Ιονβ, ο-υμφιλάβ V, σνν€ραα V

Ιχίνθί^, ΙιΟνβά, Αγαπητοί, €ράσ-μιο5, <ρα-
τ€ΐνόϊ V, (πήρατο$ V, Ιμ<ρτο« V, {ραστός Ρ :
ν. αίβο Ββαιιΐίίιιΐ. Μαοΐι Ιονβά, πολύ-

ζηλο» V
ΙιΟνβΓ, ίραοτή» τη, φιλήτ»ρ τη,/. 0£ ΙονβΓβ,

φιλοτήσιοϊ V
Ιονίη^, ίίιφιλήϊ V. Ιονίη^ ραββίοηαΐβΐ^ι
8νο-£ρ»ϊ τη,/

Ιχ)νίη§ΐ7, φίλω», φιλί»« Ρ
ΓιΟν («φ.), ταΐΓίΐνόϊ, χθαμαλοϊ ; (ίη ΤΠΙΙβίο),
βαρϋϊ Ρ ; (ναββ,Ώ, ναΙ^ΗΓ), φανλοϊ, άνδρα-
ΐΓοδώδηϊ Ρ, φορτικοί Ρ. Ιχ>ν-1)0Πΐ,

κακ05, άγ£νή« αηά Αγ€ννήϊ. ΙιΟΜΤβΓ, νίρ-

τ«ρθϊ V. Ιχ)\νβ8ί., ϊσχατοί, κατώτατοϊ Ρ,
νίατοϊ V. Ιχ)\νβ8(; ρβορίβ, οί χίίριοτοι Ρ,
οί 4ν ΐστάτοΐϊ V. ΡνουβτΙ), ΙιΟ^θδί θ£

Λθ Ιόν, Μνο-»ν 4 ΐσ^ατοϊ (ΡΙαίο). ίιοντ
ΒρΪΓΪΐβ, άβυμία/, δυο-ίυμία/ V. ΙιΟν ίη
ρΓΪΟΘ, €*Τ€λήϊ
Ιχ)Λν (αάν.), κάτω, ταΐΜΐνώϊ Ρ ; (ίη β αιβαη,
νυΙ^ίΐΓ ν»7)) φαίλ»$, φορτικώϊ Ρ ; (ίη &
Ιον-οοπι \Ρ87), «Ύ0^™5 ^• 8ρβ&κ:ίη§
1θV, αιτνστα φωνών (8θρΗ.)
Ιλ^ (νβτΙ>), μνκάομαι V
ΙιΟνβΤ (νβτύ), ύφίημι. Λνίΐη 88,ίΐ8 &1Γΐβ<1

(ί.β. Ηηπιΐιΐθ), νφιιμίνο! V
ΙιΟνβΙ'ίη^, σκυθρω-η-05, κατηφήϊ V: V. αίβο

Ό\οηάγ
Ιχ>νίη§ (βκδβί.), μΐκημα η, V
ΓιονΙ&ηάθΓβ, ιτιδιακοί, τη, ρΐ, Ρ
Τιον/\β.ηά8, ιτιδίον, η

Ιχ)«τΐ7 : ν. Ηιιηιοΐθ
Ιχ>νηβ83, ταπιινοτηί /, Ρ ; (θ£ νοίοβ),
βαρίτηβ/, Ρ ; (οί ΟΪΓΐΗ), δυο-γίνιια/
ΙιΟγΆΪ, ΙΓΙΟΤΟΪ, 1Γ€ίθαρχθϊ V. Βθ 1θ7»1,

ιταθαρχάα

Ιι07*1*7> *ί<"'« /, ΐΓ€ΐβαρχία/'
Ιλοη], σαφήϊ, ακριβή»
Εΐ1θί(ϋ(;7, το σαφίϊ, ο-αφήνίΐα, /, Ρ, άκρί-

Ιίΐιοΐτ, τνχη/ 6οοά Ιαοκ, €ντ«χία/ Βγ
§00(1 Ιαοΐτ, τνχη άγαθη Ρ. ΡίθΟΘ οί

§οο<1 Ιαοΐν, ϊρμαιον η
ΤλΛ1θ88 : ν. υη£θΓΐαη»ίθ

ΙίΤίο^: ν. ΕοΓΐνιη&ΐθ. Βθ 1αο1^7 (οί
<1ίθθ), €Ϊ ΤΓίΐΓΤ» V
ΙιυΟΓ&ίϊνβ, κ«ρδαλίο5

Ι<αοΓαΙίνβΐ7» κ€ρδαλί»» Ρ
ΓιαοΓβ : ν. Ο&ίη
ΙιαοαΙ)ΓΛϋοη : ν. 8ίιιό!7
ΓιαάϊΟΓΟΙΙΒ, γΛοϊοί ΟΤ γίλοιοϊ. νβΓ7
1ΐΐάίθΓ0118, ίητιργΑοιοϊ Ρ
Ι,νι^α^θ, ο-κ€νη η, ρΐ, Ρ
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ΙλιΚΙΙοιίοιιβ : ν. 8»Λ
Ιιΐι1<ο»3,ΓΓη, τηβΙαρΚ. ψυχροί, ϊβλο» Ρ
Ιιΐιΐΐ (.ηώβΐ.) : ν. ΟαΙιη
Γι\ΐ11 (π'?•Λ), (("Ο βίβθρ), κοιμάω, κοιμίζω,

ίύνάζω V, κατίυνάω V ; (δΟΟίΙΐθ ριάη),
παύω, μαλθάσσω V
Γ^ΐΐηΐιί'πη^, όγκώδηϊ

Ιιϋπιίη&Γ^ : υ. ϋιτ;ηί, 84βΓ
Ιιΐιηοϊηοϋβ : ν. Βιϊ§ηί
Ιιίπηρ, ίγκοί τη, χόνδρος τη, Ρ. Ιη ίηβ
Ιυιιιρ, συλλήβδην Ρ
Ιλιπειο^ : ν. Μ&(3η683
Σ;ΐιη;ιϋο : υ. Μαβ
Γιαη§3, ιτλίίίμονίϊ τη, ρϊ. Βθίοηςίησ, ίο
ίηβ 1ΐ1Π§8, ιτλίυμονικί! Ρ
ΙλΙΓΟΠ, Ιβ&νβ ΪΠ ίΗθ, ιτροδίδωμι, 1Γροΐ«μαι Ρ
Ιλιγθ (ίΐώίί.), δίλίαρ ?ι
ίΛΙΓθ (ΐ>βτδ), δ€λίάζω Ρ
ΙιϋΛ, 4ψ<δρ<νω : ν. αίβο Απιοιιβη
~ίιΜτ)ίϊτ\ξ (αφ.), κρνφαΐοϊ, ύφιιμί'νος V. ϋΐνθ
α 1ϋΐΊ£ΐη§ βηα,ΐϊθ, ώϊ ϊχιδν' νφ£ΐμ('νη

(8ορΗ.)
ΙλιγΙππι: ρΐαοβ : ν. Απιβιΐδΐι
1ιΐΐ8θϊοιΐ9 : ν. 8νββί
Ιαιβί (ίΐιδβί.), ίιτιθνμία/ Ρ: ν. αίβο ΛνΈη-
ΐοηηβ83
Γιΐιβί (υβτδ), ίπιβν\ίΙω : ν. αίβο ϋβϋίΐ'β

ΓιαβίΓθ : ». Βι•Ϊ£πίηθ88
ΙιΐΐΒίΓουδ : ν. Βηρ;ηί

Ιιαβί^ : »• Βϊγοπ^

Ιιυίθ : ο. Ι^γθ
Ιιϋχιιπβ,ηί, Αφθονοι, δαψιλή*, βαθύς V, ιύ-
ανθής Γ. Βθ ΙΐΙΧϋΓΪβπί, ίίβλαστί'ω Ρ
Ιλιχιιπ,ίΪρ, χλιδάω V
Ιιαχιαποιΐ8, τρνφίράς, άφθονος, χλιδανάς V,
ίϋθοινος V, ίντράιτίΐοϊ V, «ΐδιιπνος V
ΐΛΐχυι•ϊοιΐ8ΐγ, άφθονης Ρ, τρυφ<ράς Ρ. ΙΛνβ
ΙαχΟΓΪΟΙΙβΙ^, τρνφάω, χλιδάω V, ινιταθίω
Ρ
ΙΛ1Χ11Ι7, τρνφή/ χλιδή/, το άβροδίαιτον Ρ.
Ιιαχαπββ, τά μαλακά Ρ. Ιη ΙϋχιιποΗ
θ£ 3,11 ΙΐϊηάΒ, «ν ιτάσιν άφθόνοις Ρ
Ιι)Ίη§ (ί&ΐβθ), ψ«νδή» ; (βίί,ιίΕΐίβά), κ«£μ«νος.
1<γϊη§ ιη βη ϊηάθρβηάβηί δϊίιιαίϊοη,
αυτάρκη θΐσιν καμένη (27ίΜ0.)
1,}τιχ, λύγξ»ι,/
Ι^Γβ, λύρα/ κιθάρα/ φάρμιγξ/ 7, ιτηκτ£ς/ Γ, βάρβιτος η,/, V, χΛ«ς/ 7. \νίίη
οβαιιίΐιΜ Ιγτβ, «ϋλυρος V. ΡΙα^βΓ οη
ίηβ ΐ7Γβ, κιθαριστής τιι, κιθαρωδέ τη, Ρ.
Ρ1&7 οιι *Ίβ 1}Ί*β, κιθαρίζ». Αοοοπι-

ραηίβά 1>7 ίηβ 1γΓβ, φορμικτός V. Μ πβίο
Οί ίηθ Ι^Γβ, ΐΓηκτ£δΐι)ν μΛη V. ΤΗθ 8,Γ*
θ£ ρΐβ,τίηβ οη ΐΗβ ΙγΓβ, ή καθαριστική Ρ.
ΧΤηβοϋβά ίο ίηβ Ι^γθ, άλυρο$ V, άφόρ-
μικτος V. Σατά ο£ ίηβ Ι^γθ (βρτίή. ο/
8οη§), άναξιφίρμιγξ (Ρνηά.)
Ιι^γϊο ροθίιτ•, <#δή / Ρ, μΑο» η, Ρ, φορ-
μικτον μΑοϊ V. Σιγήο ροβί, μιλοποιάς
Μ, Ρ
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Μ&χβ, ο-κήπτρον η, ^άβδοί/ Μβοβ-1)βΛΓβΓ,
ραβδούχο! πι, Ρ
Μβ,ο1ιίηίΐ4.ίοιι, μηχανή /, τίχνη /, δόλο» τη,
τέχνημα Μ, V. ϋβθ ΙΠϋϋΗίπϋίίοηβ, μη-
χαναομαι
Μ&οΗΐηβ, μηχανή / ΜαοΗΐηθ-ΠΙ&ΙίβΓ,
μηχανοτΓΟκίϊ »», Ρ
Μικί,παραφρων, μανιώδη!, Ιμπληκτο», ίμμανή*
V, μαιναϊ/, V, ταράκο-π-05 V, θίομανήί V,

μάργο5 V, νοσών V, μιμηνώί V, ϊξίδροϊ

φρ«νών V, μανικός Ρ. Βθ 111.1(1, μαίνομαι,
τταραφρονίω, ιταρανοί'ω, διαφθ«ίρομαι, λυο'σ'αω

V, ϊκμαργόομαι V, οίστρι'ω V, άφροντίο-τωϊ

Ιχω V. Ότϊνβ Ι11Λ(1, {ξίο-τημι τον φρονιϊν
ΟΤ φρ<νων, 4κπλήο-ο-ω, μαίνω V, οίστρέω V
Μβ(1(1βη)η§, λυο-ο-ώδηϊ V
Μπιΐΐγ, μανικώ! /'
Μαάηβ88, μανία /, τταράνοια /, λνο-σα /,
κακοδαιμονία /, Ρ, λυο-ο-ήματα Π, ρΐ, V,
θίία νοο-οϊ V, πλάνοι φρ«νών V, φοΐτοϊ
φρίνών V

Μα^β,ζίηβ : ν. δύοτβΐιοιιβθ

Μβ£ΪΟ, ή μαγιντική Ρ. Μθ£Κ: βρβίΐβ,
μαγέματα η, ρΐ. V. Ρπιοίϊββ ηΐίΐσίο,

μαγήω V. ΜεΙαρΚ, ^ίΐΗ Π18£ίθ ϊη ΗΪ8
\νθΓθ!8, κηλων τή Φ*»Τ) (ΡΙαΙο)
Μα£Ίθϊαη, μαγοϊ τη, γοη« »ι

Μ&%Ϊ9ίτ&ογ, αρχή /, τίλο» η. 01)*»ΐη λ
ΐΓΐϋ^ίβίΓαο^, αρχήν λαγχανω Ρ. ΕπΙβΓ
οιι α ιιΐίΐί;ϊκΐΓΗ07, ιΙϊ αρχήν καθίοταμαι Ρ.
Ηοΐά 8, πΐίΐβίκΐΓβ,ο^, αρχήν άρχω Ρ.
Απηιιαΐ πια^ΐϋίπιο^, <νιανο-£α αρχή Ρ

Μ8.£Ϊ8ί,Γ&ί6, άρχων τ», Ρ. Τΐΐβ ΒΟβ^ίδ-
υΓαΐ63, οι &ρχοντ<$ Ρ, οϊ ίν τέλη, αϊ άρχαί
Ρ, ή αρχή (οοΙΙβοΐίνβ) Ρ, τα τέλη Ρ, οί τα
τέλη ϊχοντ«5 (Τ/ι ιι ι•.), οί (ν τέλιι β«βώτ€5
(8θρΚ.). ΤΗβ Π1ΕΙ£ίβίΓ8,ί68 ρΓΟΠίϊββά,
τα τέλη ύπέσ-χοντο {ΤΗηο.). 8θθΗ 18 ίΗθ
(ΙβΟΓββ θ£ ίΐΐθ ΜΛ^ίβίΓ&ίββ οί ΤΗβοββ,
τοιαίτ' ϊδοξί Καδμίίων τέλ«ι (Λκαο/ι.)
ΜίΙ§η8,ηίπιϋ}τ, τβ γ«νναϊον, μ€γαλοψ-υχ£αι/ Ρ
Μα^ηαπίηίου», γίνναϊοϊ, μίγαλίψυχο! Ρ
Μβ,βηβί, Λυδία λίθοϊ (3ορΙι.), λίθοϊ Ήρα-
κλ«ία (ΡΙαΙο). Μα§ηβϋο (τηβία/>λ.) :
ν. ΑΙΐΓ&οίϊνβ
Μβ,ςηϊβοβηοβ, μ«γαλοιτρί-π•€ΐα /^ /"
,

λαμνροτη*

/, Ρ, το διαπρ<πέ$ Ρ
Μα^πίβοβηί, λαμπροί, διαπρητήί, μίγαλο-
πρ*πήί Ρ. Ββ Π1ίΙ§ηίίίϋβηΙ, λαμπρύνομαι
Μθ.^πϊίίθθηί.1^, λαμπροί, μίγαλο-π-ρίΐτώϊ Ρ,
διαιτρί-ιτώ! Ρ
Μα^πΐίν, μΓγαλνν», αυξάνω V
Μα§Ίΐί<ί11(1β, μέγιθο! 71, ττλήθο! η
Μβίάβη («ίίό*<.), παρβίνοϊ/, ■"'αΐϊ^ κάρη,/Ι
Οί ί»ΪΓ Γηβ,ΪΓίβηΒ, καλλιπάρθ<νο$ V. Β.Θ-
πιβ,ϊη 8, Πΐ&ίάβη, παρθ<ν<νομαι V. Μαϊιίεη
(θά$.), αδμή( Γ

,

αδμητος V
,

άνανδροι V.
Μβ,ϊάβιι'β οΗαιιιοβΓ, παρβινών τη, V.
ΜΛΪάβη'β μτογΙγ, παρθένινμα η, V

Μβ,ΐάβηΗοοά, παρθο-ιία /'
, V

Μαί(1βπΐ7, παρβένιοί V
,

παρθέναο* V.

Μαίϋβη υηιηαϊάθηΐ^, παρβένο« άπαρ-
β»ο$ (Ευχ.)
Μαίά-ΒβΓν&ηυ : ν. δβΓναη»
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Μαϊΐ : ν. Απηουρ
ΜαίϊΤ), βλάπτω, λωβάομαι,πηρόω Ρ. Μίΐίΐη«1,
χωλά», ανάπηρο» Ρ. Μαίπίβο! (ίηοα-
ρ&οϋαίβά) ίορ νίΗυβ, π€πηρωμένο» ιτρ&β
άριτήν (Ατΐβ(.)
Μ;ιίηιίη£ (ϊΐιόίί.), πηρ»<ηϊ_/) Ρ
Μίΐίη (αάί-), μέγιστο». Τΐιβ ηιαϊη ρατί,
το πλήθο». ΤΗθ κιαίη ροίηίβ, τα μέ
γιστα Ρ. Ιη Ιηβ πΐίΐίη, το μίγιστον Ρ
Μαίηίαηά, ήιηιροϊ /
Μαϊηύαϊη : «. (1) δυρροΓί, (2) ΑίΕπη
ΜαϊηΙθηαηοβ, τροφή /. ΡυΜίο ηιαΐη-
ΐβηίΐηοβ, σίτησι» έν ιτρντανίίω Ρ
Μ»)β8ίίθ, σίμνόϊ, σ€μνάτιμο» Κ, γίράσμιο»
V
Μ&ϊββΙ^, σιμνότη» _/

,

σ*βα» Μ, α» Ζηνο»

σίβα» (8ορη.). ΗΪ8 Μα^δΐ^, Α βασιλιΰ»
Μίΐ)θπί.}', πλήθο» η, οι πολλοί, οι πλίίονί»,
οί πλ€Ϊοτοι. Α 1»Γ§β Π1£1)ΟΓΪί7, πολλω
■π-λίίουϊ (ΤΚηο.). νοίβ οί ΪΗθ ΠΜ^οή^,

ή νικώσα γνώμη (ΊΊιικ-.). ΑΐΙα,ϊη οηβ'β

πΐ£ΐ)0Γίίγ : ν. Μαη. .Τοίη ίΐιβ πι&)θΐ•ίΙγ
(ΐ.β.ίηβ άββΔ), ίκίσ-θαι ί» ιτλίόνων (Αηΐλ. ):

ς
/"
.

άν«στηκνία παρά τών πλίόνων {Αγ.)
αηά ' αυϋύ αά ρΙιΐΓββ

'

(ΡΙαυ,Ινβ)
ΜαΙνβ, ποιέω, εργάζομαι, μηχανάομαι, Τ€κταί-

νομαι, συντίθημι, τίθημι V
,

Τίνχω Ρ
,

πήγνυμι

Κ
,

ίκττράσσω Κ
,

άπίργάζομαι Ρ, κατίργά-
{ομαι Ρ, χαρονργέω Ρ, δημιουργία Ρ.
Λ^. Ρ. γίγνομαι ίβ ο/ϊβη ηββά α» α ραββίνβ
ο/ ττοΐί'ω αηο2 ίί« βςΉΪναΖβηϋ. Μαΐίβ

ί,'ίρριιίηΐ),

ϊστημι, καθίστημι. Μίΐΐίβ
ΓβΙΙίΙβΓ), ποιέω, παρέχω, διατίθημι Ρ

,

άποδίίκνυμι Ρ. Μαΐίθ υρ (;
ι

ιιυιιιΙιοΓ),

έκπληράω. ΜαΙίΟ Ιΐρ (α 8ΐοι•ν), πλάσσω.
Μα,ΙίΘ ί,βΠΏδ, οτιγχωρέω. Μαΐίβ (α 1)βά),
στορί'ννιιμι. Μαΐνθ 1θΛν8 : ί>. ΙαΤ¥.
Μαΐεο ν»7 : "• Αάναηοβ. Οοοάνίΐΐ
πΐίΐάΘ ρ-ββ,ίΐ^ ίοΓ ίηβ Ιι8,οθ(1αθπιοηΪ8.η8,

ή (ϋνοια πάρα πολίι ίποΪ€ΐ τοΐ» Δακίδαι-

μον£οΐ5 ('/Ίι /«;.). Οηθ ιυιικί πΐίΐΐίθ, ποιη-
τέον Ρ. Το 1>6 νααάβ, ποιητή Ρ. ΑΜβ
ίο ΓΠαΙτθ, ποιητικά» Ρ. Μαάβ, ποιητή

V
,

σίμπηκτο» Ρ. ΛνβΠ Οααάθ, €*παγή»
V. Μαάβ ϊ>

γ ηαηά, χίΐροπο£ητο$ Ρ

Μβ,ΙίβΓ, δημιονργό$ τη, τίκτβ» «ι, 7
,

ποιητή»
τη, Ρ
Μαΐνίη^ (βΐίδίί.), πο£ησι«/| Ρ, ίργασ£α_/ί Ρ,
δημιουργία/ Ρ
Μβ,ΐίΐά^ : ϊ;. ϋϊβββββ
Μ&ΙοοηΙβηΙ;, στασιιβτη* τη, Ρ, 4 ο-τασια{•>ν Ρ

Μαΐβ, αρσην α?ί^ αρρην. Μαΐβ 8βχ, το

αρσιν αηά αρρ», οί αρσ<νκ ( Τ/ίΐΐΰ.)
Μ&Ιβίβ,οίοΓ : ν. ΟΓΪιηίηιιΙ
Μ&ΐβνοίβηοθ, Μβ,Ηοβ, φθόνοϊ τη, δυσμίνίΐα

/, κακοήβηα _/
] Ρ, {πιχαιρ<κακ(α /'
, Ρ.

ΈβΒ,Τ Ταβ,ΙΪΟβ, μνησικακίω Ρ. λνίίΐι
ΠίαΙΪΟΘ, {κ προαιρί'σίωί Ρ, (κ προβουλήϊ
Ρ
ΜίΐΗοϊοΐΙδ, κακοήθη» Ρ, δυσμητή» V

,

παλίγ-
κοτο5 V

,

κακέφρην V
. Βθ ιτΐίΐΐίοίϋΐΐί),

κακοφρονί'ω V
. Απ οαί άπα οιι[ ιπϊι-

ΙΪ^Π&ΠΪ, βάσκανο» £ντω» (Ββιιι.)
ΜϊιΙΙθΙ;, σφίρα/
Μαΐΐον, μαλάχη/ V

Μ»1νβΓ8£ΐ<;ϊοη, ϋβ οοηλάοίβά ο£, «νθννα»

όφλισκάν» (Όβτη.). Μ3.1νβΓ8&ϋοη οη
βη 6Π10&887, παραπρ«τβί£α /, Ρ
Μ&η (βοτηβϋιηββ ΒΓ&νβ ηιαη, ΗβΓο), άνήρ
τη, φώ« τη, V ; (οβ ορρ. (ο \νοπΐΕη),
άνήρ τη, οί άρσ<ν€5 (ΤΗηο.) ; (Ηιιπίίΐιι
Ιΐθίη^), άνβρωποϊ τη ; (πιοΓί8.1 πιαπ),

βροτίϊ τη, V
,

θνητό». Μαη^ΐηο", άνθρωποι
τη, ρΐ. 0£ ογ 1»β1οη§ΐη§ ίο ιη&η : υ.
ΗυηΐΛΐι. Βθοοπιβ α ηιαη, ήβάω, ίφηβάω,
έξανδρόομαι V. Α'Λ Υιίί' Β, ιιυιη, άνδρί-
ξομαι Ρ. Μθη'β Η,ρίΐΓΐιηβηΙ, ανδρών τη.
ΙιθΛ'ϊη§ ηιβη, φιλάνθρωπο». Α^&ηΐ; οί
Γηβη, κ«νονδρία /, V

. Αβ ηιβη άο, άν-
θρωπΐνω» Ρ, άνθρωπίίω» Ρ. ΜβΙΙ αηά
8.11 (οί Ά 8ηϊρ), αυτοί» άνδράσι Ρ, αΰτανδρο»
Ρ. Υοαη£ ηιαη, ν«ανία» τη. Οΐά ηιαη,
γέρων τη. ΡτονβνΙ», Μβη, ηο£ νναΐΐβ,
ιιι,αΐ^ο α οί( ν, ανδρ<» γαρ πάλι» καΐ ον

Τί£χη {ΤΚνΛ.)
Μαη (α βηϊρ), πληρο»
Μαηαοΐβ : ν. Οηαϊη
Μαηα^β, πράσσω, οίκί'ω, διοικέω, διατίθημι,

διαπράσσομαι Ρ, μ«ταχ€ΐρίξω Ρ, διαχειρίζω
Ρ, δια χιιρο» {χω Ρ, ταμκνω αηά ταμι-
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ινομοι Ρ, πρνταν€<ω Ρ. Μαπα^β £ογ
αηο*ηβΓ, προξη-ίω V. Ηθΐρ ίο πιαηα^β,
συνδιοικίω Ρ. Μαηα£Ϊη£, τίλισφοροί Γ,

ιτροκΓΓάμοΌ» Ρ. 81ιί1ίυ1 ΐη Π1Μ1&8Π18,
οίκονομικοϊ Ρ. Μαηα§βαο1θ, €*μ€τα-
χίίριο-το» Ρ. Τηβ 8*α*β ίβ οαάΐγ
ηιαηα§βά, ή π8λι« κακώς οΐκίϊ (ΡΙαΙο)
Μαηα^βπιβη*, διοίκησ-ΐί /, Ρ, οίκονομία /,
Ρ, ή οικονομική /, Ρ
Μαηα£6Γ, ταμία* τη, οίκονομοϊ τη, Ρ, ίπι-
μ«λητήϊ τη, Ρ, ίπιστατηϊ τη. Ββ Πΐαηα£6Γ,
ίπιοτατίω
Μαικίαΐβ : ν. Οοπιπιαηά
Μαηβ, χαίτη /, λόφο* τη, V, φοβη /, V,
ϊθίίρα/, Γ: ί). αώο ΗαΪΓ
Μαηίυΐ, άνδρίϊος. ανδρικοί Ρ
Μαηίΐΐΐΐγ, ανδρική; Ρ, άνδρ€Ϊω5 Ρ
ΜαηςβΓ, ψατνη,/! ΡτουβτΒ, ϋο# ΐπ *ηβ

ιηαη§θΓ, ίν τή φάτνη κνων (Σηοίαη) : ς
/"
.

ΑτνιΙοΙΙβ'8 άβ/ίηίΐίοη ο/Ίπτ\ραογ.6* (ϋβ-
βρϋβίυΐ νιβα^β):— ο4χ Ινα τι αίτ<£ άλλ'
(να μη ίκίίνω

Μαη§1β, διαρταμάο V
,

οτταράο-ο-ω V

Μαη^ΙΪΠ^, σπαραγμοί τη, V

Μαηηοοά, ηλικία/ Ρ. ΑΓΓΪνβ αϊ πααη-
ηοοά: ν. Μαη
Μίΐιιϊαο : ν. Μαά
ΜαηϊίβδΙ, φανίρόϊ, σαφής, δήλος, ϊνδηλοί,
€ϋδηλο5, Ιμφανήϊ, π€ριφανήϊ, λαμιτρ05,

ίναργήϊ, προίπτος, α» προίπτοϊ κίνδννος

(Τηηΰ.), προίπτοϊ άδης (8ορΗ.). Μαΐίβ
ΠΙ&ηίίβΒ*, δηλόω, σημαίνω. Ββ Πΐαηϊίββ*,

φαίνομαι
Μαηϊίββίΐ^, φανίρως, εμφανώς, ίναργώς, δήλον
8η Ρ, ΟΤ ν.8β φαίνομαι ΟΤ δήλος «Ιμι ινϊίΐι
ρατίίο.
ΜίΐπίίοΜ, παντοίοι, παντοδαπος, ποικίλος,

πολύτροπος Ρ. Ιη ηιαηίίοΐά να^β,
παντοδαπώς Ρ
Μίΐπϋνϊιι, άνθρωττίο-κος VI, άνθρώπιον Π
Μαπίάικί : ν. Μαη, Ηυπιαη
Μαηΐϊηβββ, άνδριία /" «ϋανδρία ί

,

άνδραγαθία

Μαηΐ^, άνδριϊος, ανδρικοί Ρ, άνδράρΌυλος

V

ΜαηηβΓ, τρόπος «ι, σχήμα **■ ΜαηηβΓβ

(ο£ α ρβΓβοη), τρόποι τη, ηθο* η.
Μαη

ηβΓ (οί Η£β), δίαιτα/. Α11 ηιαηηβΓ οί,

παντοίο». Ιη *ηίβ ηιαηηβΓ, οϋτως. Ιη
Ηΐίβ ηιαηηβΓ, ώσαίτως. ΑίΐβΓ ίηβ
ηιαηηβΓ οί : ν. ΙΛβ. Οί Ι&β ηιαηηβΓβ,
ομοτροπος, ομοιότροποι Ρ, Αμοήθης Ρ.
ΛνβΠ-ιηαηηβΓβά, χαρίης, άο-τίΐος Ρ. 111-
ηιαηηβΓβά, σκαιος
ΜαηΟβΙίνΓΘ, τίχνη / ίπιτίχνησις / Ρ.
ΟουηΙ,βΓ-πιαηοΒίινΓβ, άντιτίχνησις/ Ρ
Μαη-οί-\ναΓ, τριήρη*/ Ρ, ναϋς μακρά Ρ
Μαιίδίοη, οίκοι τη
Μαη8ΐαα°;ηίβΓ, άκονο-ιο» φόνο; (Ζ>βηι.).
Οοηνϊο*β(1 οί ηιαηδ1αιι§ηίβΓ, άνδροφόνο5
Ρ
Μαηίΐβ: ν. Οίοαίε
ΜαηιιίαοίθΓ)', ίργαστήριον η, Ρ

ΜαηαίαβϋΐΓβ (βν,Ββί.), 4ργαο-ία/ Ρ

ΜίΐηυίίΙθί,ι1Γ(• («βτδ), κατ€ργάζομαι Ρ, δη

μιουργώ Ρ, χ«ρονργί« Ρ
ΜαηνίΓβ, κίπροϊ/
Μαη^, πολίϊ, οτ<χν<ίϊ Ρ. ΤΗθ Μαη7, ο

ί

πολλοί. Κιιΐβ οί Πΐαηγ, πολναρχία/, Ρ.
νβΓ_Υ ΙΤΙΕΠ^, ΐπίρπολυϊ, μνρίοϊ, παμ-

πληθήϊ Ρ. Αβ ωαη^ αβ, 8ο-οϊ, όπ<5ο•οί.
Ηον πιαη^ ? π<5ο-ο« ; όποΌ-ο$; 8ο ηΐίΐηγ,
τ<ο-οϊ, τοο-ιίσδί, τοο-οΰτοί. Ιη ιη;ιιΐ)'
ρΐαοθδ, πολλαχοβ. Το Εοαπ^ ρΐαοββ,
πολλαχοο-• Ρ. ΪΥοπα ηιαηγ ρΐαοββ,
πολλαχίβί(ν) Ρ. Μαη^ ίϊηΐββ, πολλάκιι.
Ιη ηΐίΐη^ •νναγ8, πολλαχή
Μαρ, πίναξ τη. Το Μοί Ρΐαίαβα ου* οί
ΐηβ ιτιαρ οί Οτββοβ, Πλάταιαν 4κ παντο«
τοβ Έλληνικοδ ίίαλιϊψαι (2'Αμο.)

Μαρ 011*, διορίζω Ρ
Μαι• : υ. Ηιιγ*
ΜαΓαηάβΓ, ληστήϊ τη. Ββ α πιαΓαηάθΓ,

λίηλατίω, ληστίίω Ρ
,

Λγω καΐ φίρω Ρ
ΜαΛΙβ, λίβοϊ τη. Οί πιαΛΙβ, Ιη ΜαΛΙβ,
λίβινοί, αβ Ιστην λίθινοϊ {Ηβν.). ΜαΓυΙβ
8*α*ϋ68, τα λίθινα Ρ
ΜαΓοη (*ηβ ηιοη*η) : Μββ άμα τ<ρ ήρι Ρ
ΜιχιόΗ (βηΐβΐ.), δδοί / πορ«ία /, Ρ. Α
άα^'β ηιαι-οη, ο-ταβμόϊ τη, Ρ
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Μβτοΐΐ (νβτΙ>), στρατιίω αηά στρατ€νομαι Ρ,
ΙΓΟρίύομαΐ Ρ, ΟΓΤ€ίχω V. Μ.Β.Τθ\ΐ 8,§&ϊΐ18ί,
<ιτιστρατίύω Ρ, άντπτράσ-ιιμι Ρ. ΜεγοΗ
011*, 4ξάγω Ρ, ϊξ«ιμι Ρ, ίκστρατίύω Ρ.
ΛΙίλΓοΗ ουί αςαΐηκΐ, «ιτίξάγω. ΜηγοΙι

ΙΙίΓΟυ^Ιι. διέρχομαι
ΜαΓοΙιββ (ίι•οηίίβΓ Ιαηάβ), τα μ«βορια Ρ
Μβ,Γβ, ΙΐΠΓΟΪ_/"
ΜίΐΓ»ΐη, χηλοί η, κράσττίδον 11, V. Μ&Γ-

(£1118,1 ηοίβ, παραγραφή /'
, Ρ

Μαηηθ (αά).), θαλάσσιο!, άλκ>5 V, ιτοντιοϊ

V
, ίτιβαλάσσιοβ Ρ

Μ&ΓΪηβ (βϊίό«Λ), ίιτιβάτηϊ τη, Ρ. ϋοάγ οί
πΐ8,πηβ8, τί> ίττιβατικάν Ρ. ΤΚβ β^Ηίίη^
οί ίΐιβ ΠΙ&ηηββ, τα άιτο τοβ καταστρώ-
ματοϊ (Τ/ιηβ.)
ΜαπηβΓ : ν. δϋϋοΓ
Μβ,ποηθίίθ, άγαλμα νίυρίστταστον (ΙΙβτ.)
Μ.απίίπιβ : ν. ΜαΗηβ (αφ-.)
Μβχΐε (βΐίδϊί.), σημίΐον η, τνιτο» 771, χαρακ-
τήρ Τη, τίκμήριον η, σνμβολον η, V

,

σήμα η, V
. Μαι-ΐί (ίο αίοα αϊ), σκο-π-όί

•η
Μβ,γΙτ (υβ»•δ), σημαίνομαι Ρ. ΜαΛ Οΐΐί,
ορίζω. ΜαΓίτβίΙ (\νίί1ι νουηάβ), «σφρα-
γισμίνοϊ V

ΜαΛβί, αγορά /. ΕΓθο,ιιβηΐ ίΗβ πιβ,Γΐίβί,
αγοράζω Ρ. ΡΓβηιίθηίϊη^ ίΗβ ηι&Γΐίβί
(αά).), αγοραίοι Ρ. ΡΓονϊάθ ίΐ ηιατ-
ΙαΊ, άγοράν τταρίχω (77; /'(•.). ΜπιΊιβί
ρβορίβ, οΐ «κ τή« άγοράί (Χβη,). 8υρβΓ-
ϊηίθηάβηί ο£ ίΐιβ . ιηαι-ΙνοΙ, άγορανάμοϊ
τ/ι,Ρ
ΜίΐιτίίΙ<,'Ρ, γάμο5 ?« «ηίί γάμοι 771, ρΐ, κήδοί
71, λέχοί Μ, Ρ

,

λέκτρον η, V
,

ννμφινμα η,

V
,

ίμί'ναιοϊ 771, Γ. Μβ,ΓΓΪβ,^β&ΐΐΙβ, 4ττί-

γαμος Ρ. ΜαΓΓΪα^θ £Ϊ£ί8, 18να η, ρΐ,
V. Μαιτίαςβ £β&βί, γάμο; τη. ν. αίαο
Βι-ϊάαΐ, Οοηηβχίοη
Μ&ΓΓΟντ, μικλάϊ ττ», Γ

Μη,ΓΓ^, γαμέω (ο/ 1/ιβ τηαη), γαμέομαι (θ/
Ιηβ ζοοτηατι), Αγομαι {ο/ΐΚβ τηαη), οτινάιττω
γάμον, κήΒοϊ, ΟΤ λέκτρα V

,

κηδήω λι'χοϊ V
.

Οίνο ίπ ΠΙ&ΓΓΪα^β, ίκδίδωμι, νυμφίνω V
,

μνηστίύω V. €τϊνϊη§ ΐπ ΠΙΙί,ΓΠαβθ («ΜΟϊί.),

ϊκδοο-ΐί/ Ρ. Μ,&τήβά, σίζυξ V. ΑΙιοιιί
ίΟ Οβ ΓπαΓΓΙβά, μιλλάνυμφοϊ (θ/" ίΛί'

δτίάβ), V ΐΛίβΙ^ πιαΓΓίβά, ν«$γαμο«, ν«ά-
ζυγοϊ V

.

ϋπΗ&ρρίΙ^ ΠΙβ,ΓΓΪΘίΙ, δνσγαμοϊ

V

ΜαΓδΗ, λίμνη /, Ιλοϊ η. Μβ,ΓβΙι-άνθΙΙθΓβ,
οΐ Ιλ€1ΛΙ [ΤΪΐν,Ο.). Μ&ΓβΙΐ^, λιμνώδηϊ Ρ,
ίλώδηί Ρ
Μαΐ'βΗαΙ (βωδβί.), ραβδούχο! »ι, Ρ
ΜαΓδίαΙ (ί>βτό) : ». Αγγ»7
ΜϊΙΓί, ίμιτάριον η, Ρ
ΜαΓίϊβ.1 : ν. \ν&Γΐί1ΐθ
Μβ,Γίίηβί, σωφρονιοτ-ήϊ τη, Ρ

Μβ,γΙ^Γ : Ιίββ βίβασ-ανισμίνοί Ρ, ίΐ5 βά-
ο-ανον ίλθών Ρ

,

ΟΓ ο-τρίβλωθίί; Ρ
ΜλγυθΙ : ν. νίοηάβτ. ΊβΑί. ιιιατνβΐβ,

τίρατίύομαι Ρ
Μ&ΓνβΠουβ : ν. \νοηάβι•ία1

Μβ8θ«1ΐηο, αρσην : ν. αίβο ΜλπΙ^
ΜμΙε, ιτράσω-ιι-ον η, Ρ
Μββοη : ι). 8ΐοηο-ιηα8οη
Μα88 : υ. ΟΓοννά ; (οί πιοΐΐβη πιβίαΐ),
μϋδροϊ 77», V. Τΐΐθ Π1&8868, ο

ΐ ΐτολλοί

Μβδββ,ΟΓθ (βωόβί.), φάνοϊ τη, ο-φαγή/1
Μοδδβ,ΟΓβ (υ«Γδ) : ν. Κίΐΐ
Μ&88Ϊνβ : ν. 0γ6«.*
Μαβί, ίοτόϊ τη. Μαβί-ΐΐϋΐκΐ, καρχήσ-ια π,

Μαβί,βΓ, δ€0ΤΓ<5τη9 τη, κνριοϊ τη, ίιτιστάτηϊ ττι,

V
,

4ναξ τη, V
,

κοίρανοϊ 771, V. Μ&βίβΓ

(θ£ θ, ΟΓ&ίί), αναξ V
,

αβ Μ&θίθΓ οί ίΐΐθ
ολγ, κώΐΓηϊάναξ(^4ββοΑ.) : ν. αίβο ΤβαοΙιβΓ.

Μ»8ΐβΓ θ£ οηβ'β ορίηίοη, αυτοκράτωρ Ρ :
οί οηβ'β ραββίοηβ, κρ«£ο-ο-ων. Ββίοηο^η»;
ίο α Π1&818Γ, δ€ο-ιτάο-υνθ5 V

,

δίσττοτικοϊ Ρ.
Ιιί^θ 8, ΠΐαΒίθΓ, κυρίως. Μβ,βίβΓίν•,

αγωνιστικοί Ρ. Ιη ΓΒΛβίβΓ^ βί^ΐβ,
άγωνιστικώ* Ρ. Ββ ΠΐαβίβΓ οί, κρατώ,
δϋπτάζω V

Μ&δίβΓρίβΟΘ, άνδρο5 «ίχιιροβ τίχνη (8θρΗ.)
ΗαβίθΓν : ν. νίοίοΓ7
Μ;ιί, ταρσό* τη, φορμο5 771, Ρ. Μ,αίίοοΐ,
συμΐΓίπλ«γμί'νοί
Μβ,ίοΗ : ν. Οοηίββί. Ταΐίβ ρβ,Γί ϊη &

άι*ΐη1άη£ αιαίοΐι, διαπίν» Ρ

Ε. 20



15* Μαΐοΐι—ΜθαβιΐΓβ

Μβ,ΙοΗ £ογ, αξιόμαχο; Ρ: ν. αίβο Έψι&Ι.
"ννϊίΗ β. λνεΙΙ-πιαΙοΗβά ϊογοθ, Ιξ αντι
πάλου τταρα<τκ€υή5 (Τίιικ.). Μ&ΙοΗ ΟΠβ-
8β1£ νίίΐΐ, Ισόομαι. Μ8.ίθΗ-Π18.1ίβΓ, προ-
μνήοτρια /. Α §Οθά Πΐίνίϋΐΐ, καλόν ννμ-
φίυμα {Ειιτ.). ν. αίβο ΟοιτιραΓθ
ΜαΙθ : ν. Ουιιιραηϊοη. βοΐιοοί-πιαίε,

συμμαθητήί Μ», Ρ
ΜίΐίβΓίίΐΙ (ρΜΙοβορΜοαΙ Ιβττη), υλικό*

(ΑτϊβΙ.) ; (ϊιηροΓί8.ηΙ), σττουδαϊοί
ΜαίβΓΪίΐΙΙν : ν. ΜικΉ
Μαΐβήβίδ, τα πρόχαρα Ρ, τα υπάρχοντα Ρ,
τα προκείμενα /'
Μαΐβι-ηαΐ : ν. ΜοίΙιβΓ
ΜαίΗβηιβ,ίϊοϊ&η, μαθηματικοί τη, Ρ
ΜαΐΗβΠίαίϊΟβ, μαθήματα η, ρΐ, Ρ, ή μαθη
ματική Ρ
Μαΐποίάβ, μητραλοία.5 ΤΛ, μητροκτόνοϊ τη,/,
V. Ββ 11 Π18.ΐΓίθϊάθ, μητροκτονία V.
Μ&ίποϊάβ,Ι, μητροκτ<ίνο5 V
Μίΐίπιτιοηίίΐΐ : ν. Μ&γπιι^θ
Μαΐτοπ, μήτηρ/: ν. αίβο ΑΛΓοπίΛη
Μβ.4ίβΓ (ρΗϋοΒορΗιοαΙ Ιβττη), ϋ\χι/(Ατίβί.).
8αΙίϊβοί Μ&ίίβΓ, Μβ,ίβπαΐ βυοκίπαιπη,

ή ύποκίιμί'νη ΰλη (ΑτΪΗ. ). Μβ.ΙίθΓ (αίΓίΐΪΓ),
χρήμα η, πράγμα η, χρί'οδ η, V. ^Ηβ,ί
18 ΪΗθ ιιΐ3,ίΙ('Γ ντΐίΗ νοπ ! τ£ πάο-χ«« ;
Νο ΐηαΐίβΓ, ονιδίν διαφέρει Ρ, παρ ουδέν
ίση Γ
Μαίίοοίτ, 8ίκ«λλα/ γ€νηΐ»/, Γ
Μαίί Γβ«Η, στρώμα η
Μβ,ίιΐΓθ: ν. (1) Εϊηϊβΐι, (2) Κΐρβ
Μβ,οηάβΓ, γογγΰίω Ρ, τονθορΐΐω Ρ
ΜίΙΛνΙπχΙΐ, άηδή9, ϊωλοϊ Ρ
Μαχϊηι, λόγοϊ ηι, γνώμη /, Ρ. Ι&γ άονττι
Π)8.χίπΐ8, γνωμολογί'ω Ρ. Οοίπ Ι11ίΐχίηΐ8,
γνωμοτυπί'ω Ρ
Μ&γ (τηοηΐΚ) : ηββ τοΰ θέρους ίπιγιγνομίνον Ρ
Μ.Ο,γ, Ι, ϊ{εστ£ μοι, πάρεστί μοι
Μ»γθΓ, δήμαρχος τη, Ρ
Μίΐ/ΐ', λαβύρινθοι ϊίί, Ρ
Μηζ^ πθλΰπλθΚ05 Ρ
Μβ8.(1, Μββ^Ο-νν', λειμών ΤΗ, λεϊμαξ /, Γ.
Ββΐυη^ίπ^ ίο & ηιβ&άον, λειμώνιος V.
ΛΥίίΙι Ιαώ χαβαάον^β, «ΐλειμος Γ

Μθίκΐ (» άηηΐί), μίθν η, V
Μβα§Γ6, Ισχνά» Ρ
Μββ,Ι, ακτή/, Γ. ΒβΓΐβ7 ιπβ&ΐ, αλφιταη,

ρΐ. ΑΛΓΙιβΛί πιβ&Ι, άλευρα η, ρΐ, Ρ
Μββ.1, Β., δείπνο ν η, τράπεζα /, V, δαίϊ/ Υ.
Μίΐΐίβ ίΐ ιιιοαΐ, δειπνέω
Μβαη (βϊώβΐ.), το μί'σ-ον, μίτρον η, μιο-ότηϊ
/, Ρ', (<ώ}.) μίο-ο», μίτριοϊ
Μβαη (αφ.), ταιτανοϊ, φαίλθ5, δουλοιτρητή*
Ρ, μικρολόγοϊ Ρ; (ρ/ ρβτβοηβ οηΐι/),
άκλ(ύθ(ρο5 Ρ, μικρόψυχοϊ Ρ, γλίσχροϊ Ρ
Μββ,Π (νβτΐ)), λίγω, νοίω, δηλό» Ρ, δήλωσιν
Ίτοΐί'ομαι (ΤΗϋο.). λ^Παί άο ^οιι πιβ&η

1»7 *ΗΪ8 ί ιτβϊ τοΰτο λίγίυ Ι (ΡΙαΙο).
Μββ.η (θ£ -ννΟΓάΒ), Βνναμαι Ρ, σημα(ν»
Ρ
ΜθΛηίη^, δνναμίϊ,/', Ρ, γνώμη/ Ρ, νοδί τη.
Μβ8.ηπΐ£ οί ϋνΟΓάδ, ή άξίωσ-15 των 4νο-

μάτην (ΤΗηο.). Οί ΙΗθ 8&ιηβ ηιβιιηΐη^,
0-υνώνυμ05. Ι αηθ!βΓ8ί8.ηά ^ΟΙΙΓ 111Θ3.11-
ίη^, το ο-ον οηινήκα V
Μβίΐηΐ^, ταιτιινώ$ Ρ, φανλωϊ Ρ
Μβ8,ηη688, φαυλοτηϊ/ άνίλίυθίρία/ Ρ
Μββηβ, ιτόροϊ τη, μηχανή /, ΟΤ Ηίβ μηχα-
νάομαι ; (γ680(1Γ068), χρήματα Π, ρΐ,
αφορμή /, Ρ, «ΐιτορία /, Ρ. Βγ »11
Μ6&118, ιτάση τίχνη, ττάση μηχανή Ρ,
τταντοία τίχνη V ; (ΐτι αηχνοβτ Ιο ςηββ-
ίϊοη), »ανταΐΓαοι(ν) Ρ. Βγ κοπιβ ιπβαηδ
ΟΓ ΟΐΙΐβΓ, αμωο-γέπω« Ρ. Έγ ΠΟ Π1θ&η8,
οΰδαμώϊ, μηδαμ»«. Βν ΙΠ611118 θ£, δια
νηΐΗ ςβη.
ΜοαηΙϊιπβ, Μθ»η\ν1ιί1ρ, τΐαί, μίταξύ, Ιν τω
μίταξί, Ιν νίτω, Ιν τούτω
Μβ&ΒϋΓβ («Ιίδβί.), μίτρον η. Όιιθ πιβ&βαΓβ,
καιρός τη, το μίτριον. Τη ϋιιβ πιβαδίΐΓβ,

μίτρίωϊ Ρ. ΕΐΐΗ ηαβαδΙΙΓβ, -πλήρωμα η.
Ρτονβτοβ, ΜβαβιΐΓβ £ογ ιαβ8.8αΓβ, Ιο-α

ττροϊ Ισα (Ηβτ.) : Μαπ 18 ίΗβ ΒΟβΕβϋΓβ
θ£ 8/11 ΐΗίη^Β, πάντων μίτρον Ανθρωποι

(Ρτοίαροταβ)
ΜβΟβΙΙΓβ (νβτο), μ€τρίω, διαμετρίω, ίκμ€τρ*ω,

σταθμάω V. Βθ ΟΙβαβΙΙΓβυ! οαί νϊΐΐι,
σνμμ«τρ«ομαι. ΜβαίυΓβι], μιτρητόί.
ΜβαβΙΙΓβο! λνίΐΐι, σνμμ*τρθ8. Ββ^ΟΓκΙ
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πιβαβτίΓβ, ίιτίρ(ΐ€τροϊ. Οηβ πιιΐΒί ιηβαβιΐΓθ,

μετρητίον Ρ. ΜβακϋΓοά (ϋβίίΐηοβ, μί-
τρημα η, Γ. Μβ8,81ΐπη§, μέτρησίϊ/, Ρ.
ΑγΪ ΟΪ Π1β8,911Πη§, ή μ€τρητική Ρ

Μβ£1811Γθ1β88, αμίτροϊ Ρ, μυρίοϊ
Μββ.8ϋΓβ8, τα δρώμίνα, ϊργα η, ρΐ ; (θ£ 8,
Πΐϊηί8ί6Γ), τα τινι πίπολιτίυμίνα Ρ. Ιη-
8ρβθίθΓ θ£ Π1θ&8ϋΓΘ8, μίτρονόμθ5 »», Ρ.
Τβ,ΐίβ Γη68,8ϋ1"68, παρασκίυάζω, διαπρασ-

σομαι Ρ
Μβ£ΐί, κρία* Μ, βψον η : ν. αίβο ϊ"οο<1.
Μββ,ί β.τιά άτ'ιη\ί, αντίο. καΧ ποτά (ΡΙαίο).
ΕίΐΙί])§ ηιεαί, ζωοφάγοϊ Ρ. ϋίχΙπΙ>αΙ«
ηιε;ιΙ, κρ€ανομί'ω Ρ
ΜβοΗ&ηίο : υ. ΟίΐίΙδίιιαη
ΜβοΗαηίοαΙ, βάναυσοι ΜθοΗαηίοαΙ ίΓβχΙθ,

χιιρωναξία /, V. Μβο1ιαηίο»1 1ΐ£θ ω•
Ιιειίιίίδ, βαναυσία /, Ρ. Μθοίιαηϊοαΐ
801ΘΠ0Θ, ή μηχανική Ρ
Μθά(11ε, ΐΓ<ρισ-ατά δράω Κ, πολυπραγμονίω
Γ

Μβ(3<31θ νήίΐι, άπτομαι, έπιψαΰω V
ΜβάάΙβδΟΠΙβ, πολυπράγμων Ρ. Ιίοί Πΐβά-
ά1β30ηΐθ, άπράγμων Ρ. Μθ(1ΐ11θΒ0111θ-
11(358, πολυπραγμοσύνη /, Ρ
Μβάϊ&ΙοΓ, διαλλακτήδ τη : ν. αίβο Αγοϊ-
ίΤβίΟΓ

Μεχϋοβ,Ι, Ιατρικίί Ρ. Μβάϊοαΐ βοϊβηοθ, ή
Ιατρική Ρ
Μβ(ϋθαίθ, φαρμάσσω
Μβάίοίηβ, φάρμακον 71, Ιαμα Μ, V. 8]α11θά
ϊη πιβόϋοϊηθ, Ιατρικοί Ρ. Οίνβ ιηβάϊοίηθ
ίο, φαρμάκια•. ΤΐΌΗ,ί υιβ(]ίθίΐ11γ, Ιατρ<ϋω
Ρ. Βθ ιιηάθΓ ηΐθάίο&Ι Ιι•«3,ίηΐθηί,
Ιατρινομαι Ρ. 8βΠθΓ ο£ ιηεάίοίηββ, φαρ-
μακοπώλης 771, Ρ
ΜβάΐΟΟΓΘ, μ^σοί, μί'τριοϊ, φαΐλος
ΜβϋίοΟΓίί^, το μισόν, το μίτριον, φαυ-
λοτη,/
Μβίΐίΐαίβ: ν. ΟοηβίάθΓ
Μβάΐίβ,ίϊοη : ν. Τΐιου^ΐιί
Μβ(]]β)', κνκ«ών τη
Μβθά : ν. Κβνβ,κΙ
Μββίε : ν. Οβηίΐβ
Μββί (αφ-.) : ν. Γϊϊ

Μβθί (νβτδ), σύνίίμι. συνίρχομαι, συνίσταμαι,
συμπίπτω, συντρί'χω, προσπίπτω, άπαντα»,
4ντυγχάνω, συντυγχάνω, πιριτυγχάνω, συγ-
γίγνομαι Ρ, συμμίγνυμι Ρ, ιίμι όμόσι Ρ,
κυρίω Κ, συγκυρί'ω V, ίγκυρίω Ι7

,

άντάω Κ
,

συναντάω Κ
,

άντιάζω Γ, ϋπαντιάζω V
,

συνάπτω πόδα Κ
.

ΕνβΓγί}ιϊιισ ί1ιβγ ταβί,
πάν το 4

ξ Ιναντίας (2Ά«ο.). ΜββΙ ν/ίίΗ
(άίββΓβηί Ιίίηάβ ο£ £οιΐιιηβ), χράομαι,
προσκυρί'ω V. 0&118Θ ίο ηΐββί, συμβάλλω.
Μββί (η8 α οοαηοίΐ) : ν. Α83θπιο1θ

ΜββΙϊη^ (β!ίδ«ί.), συμβολή /, συνουσία /,

Ομιλία /: V. α/,ΊΟ Α88ΘΠΐΙ)ΐ7
Μββυϊησ (αφ*.), άντίοϊ, {ναντίοϊ, ο ίμττοδών,
σΰνδρομοϊ V

Μθ1»ηοΗο1)τ: ν. 8αά
Μέΐέθ, χαρών νόμοϊ, β.ρ. Ρβπβΐι ϊη (;Ηβ
Πΐβίβθ, 4ν χίιρών ν^μ» αΐΓ<!λλνμαι (//βΓ.)
ΜβΙΙίΑυοαβ, μιλίγλωσσο* V: υ. αίβο βνββΐ
Μβ11ον7 : ν. ΙΙϊρθ
Μβίοάϊοιιβ, «νηχήϊ V: ν. αίβο 8\νββ1;
Μβίοά^, μίλοί η
Μβΐυ (α«Λ), τήκω, κατατήκω, (κτήκν, κατα-

χωνιΰ» Ρ ; ηιβίαρή. μαλθάσσα, κηλί'ω.
(Νβν,Ι.) μα V

,

τίτηκα V
. Ι Μθΐίΐ ν/ϋΗ

ίβΒ,ΓΒ, κλαίω τίτηκα (8θρΗ.). Ιί ΐηβΐυβ
Ά-ν/αγ ίο ποίΗϊπσ, ρ<: πάν αδηλον (8ορη.).
Μβΐίβά, τηκτ«ί* V

.

Ε»8ίΐ7 ωβΐίοςΐ,

•ίτηκτοϊ Ρ

Μβΐίΐησ (βΐώίΐ.), σΰντηξι»/, Ρ
ΜθΠΐΙ)βΓ (θ£ 8.3801ΙΐΙι1ν), ίκκλησιαστήϊ τ»,
Ρ : «. αώο Είπιο
ΜθιιιθιιΙο : ν. Μβηαοηαΐ
ΜοηιοΪΓβ, απομνημονηίματα η, ρ

ΐ

{ΐχΐΐβ ο/
ΧβηορΗοη'β Μβπιοΐ'αυίϋα)
ΜβΠΙΟΓ^οΙβ, α«£μνηστο5
ΜβηιοΓίΐηοΙαηι, υπόμνημα η, Ρ, πινακιον Π,
Ρ, 8Ατο»/, V

Μοηιοπίΐ ίβοΐιηϊοα, τέχνημα μνημονικών αηά
το μνημονικών (ΡΙαίο)
Μβίαοηαΐ, μνημ<!ον η, υπόμνημα η, Ρ,
μνημοσυνον 71, Ρ
ΜβΠΙΟΓ^, Ι^νήΐ"! / Ι""4• / ανήσπϊ / V.
Ββίοπ^ίησ ίο ΠΙΘΠΙΟΓ^, μνημονικοί Ρ.
ΕγΟΠΙ ΓΙΙβίηΟΓ^•, μνήμη! ϊπο Κ

,

μνημονικώϊ
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Ρ. Λνίί,Η α §οοεΙ πιβπιοΓγ (<"$■)>

μνήμων. Τ1)β8θ ίβνΓ ρΓΘΟβρίβ ΐη ίΐΐγ
πιεπιθΐ•ν• ββθ ΐΗοχι οδ&Γ&οΙβΓ (/8ΆαΑβ-
βρβατβ), ταΟτ' ίγγραφον οτν μνήμοσιν δΛτοΐϊ

φρινών (Αββοη.). ΚβοοΓά ΐη πιβπιοι•^,
δίλτόομαι V
Μβηαοθ : ν. ΊΊΐΓββ,ίβη

Μβυ8,§6, οίκονομία /'
, Ρ

Μβπά, άκίομαι, άνορθοω, ΙιτανορθόΌμαι Ρ,
{{ακίομαι Ρ
Μβηάαοϊοιίδ : ν. Εαΐβθ
Μεηάίο&ηΐ : ν. Ββ££ΕΐΓ
Μβηΐαΐ : υ. (1) ΒβΓνβ,ηί, (2) 8βι•νΐ1θ
Μβηί&Ι, διανοητικοί Ρ
Μβηίϊοη (»1ίό*ί.), {κιτόμνηο-ΐί,/ί Ρ, μνήμη,/]

Ρ
,

ανία/, Ρ
ΜβπΙίοη (νβτΰ), μιμνήσκομαι, ίιτιμιμνή-
σχομαι, νττομιμνήσκομαι, μνημόνευα Ρ,
δί«μι Ρ

,

μνήμην ϋχ» Ρ. Οπθ ΠΙΤΙβί
οοβηίϊοη, ύίΓομνηστ&ν Ρ. ΑΛΓογϊΗ πιβη-
Ιϊοηΐηο;, αξιόλογος Ρ
ΜβΓοαηΙϋί', {μιτορικο* Ρ. ΜβΓοαηίΠβ
α)ΤαίΓ8, τα «μπορικα Ρ

ΜβΓΟβηβ,Γ^, μισθωτοί Ρ ; (οί ίΓΟΟρβ), ξίνοϊ
Ρ, |«νικ05 Ρ, μισθοφόρο; Ρ. ΤΚθ ΠΙβΓ-
Οβηαήββ, οί ξί'νοι Ρ, οϊ μισ-βοφόροι Ρ, το
ξίνικόν Ρ. ΟοπιπίίΐηάθΓ ο£ οαβΓΟβηαηεδ,
ξ«ναγ05 τη, Ρ. Μαϊηύαϊη πιβΓοεηίΐΓΪββ,
ξίνοτροφί'ω Ρ
ΜβΓΟίΐίίηςΙίδβ, φορτίον η, 4μΐΓθλή /, V

,

ίμίΓορία/ Ρ
ΜβΓοΙιαιιί, ϊμττοροϊ τη, φορτηγοί τη, Υ. Βθ
α ιαβΓθ1ι<αηΙ, ίμττορείομαι Ρ. ΜβιτΙιπ,ηΙ:-
βΐΐϊρ, όλκάί /, ναΟϊ στρογγυλή Ρ, ττλοΐον
φορτηγικον Ρ
ΜβΓοίίυϊ, φιλοικτίρμων, ίΰμενήϊ. Βθ ΠΙβΙΌί-
ίιιΐ, οίκταρω, οίκτίζω
ΜβΓΟΪΐβΚδ, ωμοί, νηλιήϊ Υ

,

άναλγητοί Υ
,

βυσάλγητο; Υ

ΜθΓ0Ϊ1β8β1γ, νηλίώί Υ

Μθγο^: ν. ΈΊΐγ. Αί ίΐιβ ιγιθγου οί, υιτοχ(ίριο«
ΜβΓβ : ν. Ι&ίβ
ΜβΓβ (αά).), άιι-λοίϊ. Α πιβΓβ ρΗαηύοπι,
«ϊδωλον άλλως (Ευ,Τ.). Α ΠΙβΓβ 1θί),
αριθμό; άλλως (ΛΊί/-.)

ΜβΓβ1γ : ν. Οη1γ
ΜβΓβίΓίοϊουβ (τηβΙαρΚ.), Ιιτιδηκτικος Ρ

Μθγϊϊ (βΐίόίί.), αξία /: ν. αίβο νΪΓίαθ.
Αοοοπ3ϊιΐ£ ίο πιβπί, κατ' άρίτήν Ρ,
άριστίνδην Ρ
ΜβΓίί (νβτύ) : ν. ϋθββι-νβ
ΜβΓΪίοΓΪοιιβ : ν. Τ>β3βτνΐη%
ΜβπηακΙ : ηββ Σ«ιρήν/, Υ οτ Νηρηί*_/Ι V

ΜβΓΓ^ : V. ^Ογΐ\1\. Μβ,ΐίθ ΠΙβΓΓ^, ΚΙβμάζι»,

ίϋωχίΌμαι Ρ, ίϋθυμί» Υ

ΜβδΗ, βρόχος η
Μβ88αρ;6, άγγίλία /, αγγίλμα η, σκυτάλη /,

φήμη/, Ρ

ΜββδπιαΙβ, σΰσσιτος, σΰνδαιτνος, ο-υντραιτίζο*

(αΙΙ βιώβΐ. αηά αά$.). Μβ88, σ-υσο-ιτία

/, Ρ. Μβ88-ΓΟθπι, σνο-ο-ίτνον η
Μβ88βη«βΓ, 4γγ€λο5 ?»,./! δκϋκονοϊίίΐ. 8811(1

α πιβ88θη§θΓ, διαγγΛλ• Ρ. Γ&ΐβθ πιββ-
ββη^ΘΓ, ψί«δάγγΛο5 Υ

Μοίίΐΐ, χαλκίϊ 771 ; (Ιαπιρ θ£), μνδρος 77»
ΜθΐαΙΗο, μεταλλίυτικόϊ Ρ

Μβΐ£ΙΠ10Γρ1ΐ08Ϊ8, μ€ταμ<5ρφωο-ΐϊ^ Ρ. Ε£Εβ<Α
& Π16ίϋηΐΟΓρ1ΐ05Ϊ8, μίταιτλάσο-ω Ρ

ΜβΙίίρΙιΟΓ, μτταφορά^ Ρ
Μ Βίο : ν. ΜβαβιΐΓβ
ΜθίβΟΓ, αστήρ 777,

Μβί60Γθ1θ£7, τΑ μ€τίωραΡ : «. αΐίοΟΙΪΠΙβ,ίβ

ΜβίΗϊη^β, νον, δοκιΐ, ϊοικ€, οΐμαι
ΜβΐΗοά, μηχανή /, τρόποί τη, &8<$« /,

μίβοδοϊ /, Ρ
ΜβίΓΘ, μίτρον Π, Ρ
ΜβίΠΟΗ,], ϊμμ€τρο5 Ρ, μετρικοί Ρ
ΜβίΓΟροΙίβ, μητρίιτολίί/, Ρ, ιτ6\ι*/
Μϊά, Μκΐάΐθ, ΜΐΗβΐ, μ4σ<η. ΤΗβ ιηΐάθΐβ,
το μίσον, ομφαλοί τη, Γ. Ιη ίΗβ ιηίάθΐβ,
ίν \ιί<τα. Μίάάΐθ 8,™β, ή καβηττηκνΐα

ηλικία (ΤΚυ,ο.). Μϊάάΐθ οίακκ. οϊ μ«'σοι
ιτολϊται Ρ, οί μίο-οι Ρ. Μϊάάΐβ ραΓί^,
οί δια μί'σον (Τ/ιηΰ.). Μίάάΐβ οοηάϊΐϊοη,
μίο-ότηϊ/, Ρ. Κβαοΐΐ 41ΐβ Πΐϊίΐάΐβ, μ<σό<•.
Ηβ Ϊ8 ββίζβά 1>7 Ιΐΐθ πιϊιΐάΐβ, ϊχ*™ι
μί'σοί (Αν.)
Μ,ίά-άΒ,γ, μ.σημβρία,/; 0£ ΙΒΐά-άα^, μίσημ-
Ρρινό* V

Μίάά1ΐιι§, μίτριοΐ
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ΜίάηΐκηΙ, μ/σαι νύκτι* Ρ. ΑΙ ππάπί^Ηΐ;,
ακρα.5 νυκτόί (ύ'ορΛ.). 0£ Πΐίάηί^ΐιί,
μίσ-ονύκτιο*
ΜίάπΕΓ, φρήν/
ΜίάβιιηιπιβΓ, 8,ί, θέρου* μ«σ-οΰντο{ (ΤΚυ,ο.)
Μί(1νίίβ, μαία/ Ρ |""•«ντρια/ Γ
Μίβη, σχήμα η

Μΐ§ηί : β. ΒίΓβπ^ίΗ
Μΐ^Ηΐ^ : ν. 81γοπ§
Μί^ΓΟ,Ιβ, άιτανίσταμαι Ρ, άνοικφ>μαι Ρ
Μί^ΓΛίίοπ, μπ-οικ(α/, Ρ, μ«τανάο-ταο-ΐ5/, Ρ
Μίΐά : ν. Οβηίΐθ
Μΐΐάβν, 4ρνο-£βη/ Ρ
ΜίΙίί&Γ^, ττολ«μικο5 Ρ, στρατιωτικό* Ρ
ΜίΙΙί (ειώβΐ.), γάλα η. Μϊΐΐε-ραϊΐ, γανλό*
«ι, Κ
ΜίΙΙί (νβνδ), 4μΛγω Γ
ΜΪ11, μυλών III. Μί11-3Ϊ0ηβ, λίθοί μυλία* Ρ
ΜϊΙΙβΓ, άλφιτιύϊ ιιι, Ρ, μυλωθρόϊ ?», Ρ
ΜίΠβί, μλίνη/
Μίηιϊο : ν. ΙηήΙαίθ
Μ π κι, μνα/
Μίηοβ (νβτύ), μνττατ<ύω (Αν.)
Μίη(1 (81ιΙ)8ΐ.), νοί* ?η, θνμό* »η, γνώμη /
διάνοια/ φρόνημα η, φρήν/, V, φρίνκ/,
;>Ζ, Γ, φροντί*/ Κ, λήμαη, Γ, ψυχή/ Ρ.
0£ ΙΗθ πιίικί, διανοητικοί Ρ. Ηανΐη§
Πΐίκΐθ νιρ οηβ'β ιηϊικί, διανίνοημίνο* Ρ,
τροηρημίνο* Ρ (ΙυΐΙι ιυϊΐΗ χτφη.). Οπ
Ιΐκ' ιιιϊικί ('«!].), ίνθνμιο*. όπαπ^θ
ΟΠβ'δ Ιιιϊικί, μη-αγιγνώσκα. Βθ θ£ 0Π6
ιιιίιιιΐ, ομονοώ» Ρ. Οΐ ΟΠΟ ιιιϊικί, ομο-
γνώμων Ρ. Οί Ιΐιβ 8&Π1Θ Πΐίηά, αυτό* τω
βουλενματι (8ορΗ.). Οΐ δοιιικί ιιιϊικί :
ν. 8υ1ΐ0Γ. Μίη(1 άϊββΛδβά, οργή νοσούσα

(Αβββη.)
Μίικί (νβτί>) : ν. Ριο^λγοΙ. ΜϊηεΙ ^οιιγ
ον/η Ιιιιβϊηββδ, σαι μίν τα σαντή* ιτράσο-<

(8θρΗ.). ΝθνβΓ Ιιιϊικί, άμΛίΐ Ρ. ΒβαΓ
ϊπ ιιιϊικί : ν. Κβπιβιιι&βΓ
Μίΐ1(1£ιι1, μνήμων, €νμνηστθ! V. Ββ 111111(1-
£ιι1 : ν. ΒβπιβπΛβΓ
Μϊιιβ (αά).), ίμόϊ, άμόϊ V, ον χιακ ίμοί, μου
Μϊηβ (κΐώβΐ.), μίταλλον η, Ρ; (πιϊΙϋβΓν),
ΐητ(ίνομο5 7?», Ρ

Μϊηβ (»βτδ), όρνσσ» Ρ. Οουηίθπαΐηβ,
άντορΰσσω Ρ
ΜίηβΓ, μ€ταλλ«ύϊ ιιι, Ρ
Μΐη§1θ : ν. Μϊχ
Μίηϊη£, μιταλλίία / Ρ. 0£ τηϊηϊη§,
μεταλλικό* Ρ
ΜίηίβίβΓ (βυ,ΙβΙ.), (ΐη ίβπαρίβ), διάκονο* τη,

ιτροΌ-ιτολο* τη, / V, αοζο* τη, V
";

(ροΐΐ-
ίϊοιιΐ), σύμβουλοϊ τη, & σνμβουλιναν Ρ,
προστάτη» τη, Ρ
ΜϊηΐδΙβΓ (νβνΐ)), ίτταρκίω, βίραττίϋω, ϋίΓηρίτί»
ΜίηΐδίΓβ,ίίοη, διακονία/ Ρ

Μϊπδί,ΓβΙ : ». δΐησβΓ
Ηϊηυίβ (8\ώα(.), το ιτ-αραντίκα, βραχύ τι

(Τΐιιιο.). Ιη α ηιϊηαίρ, (ύθν*, αντίκα.
Τηβ πιϊηιιίβ ν/θ νβΓβ Ιοοπι, •ΐβύ« γ•νί-
μ«νοι Ρ. ^8,ϋϊη§ β. πιίηιιΐθ, 4λ£γον
χρόνον 8ιαλι»ών Ρ

,

βαιον όμμίνων V

ΜίηαΙβ (αά). ) : ν. 8πια11 ; (βχαου), ακριβή*
Μίιιιι((>1γ, ακριβά*
ΜϊηιιΙ«η688, &κρ(β«ια/ Ρ
ΜίΓβ,οΙβ : υ. \νοηάθΓ
ΜίΓ8,ου1ο«8 : ν. λνοπάθΐ-ίαΐ
ΜΪΓ6, β(ίρβορο5 »ι, ιτηλο* ιιι
ΜΪΓΓΟΓ, κατοπτρον 11, Ινοιττρον π, Κ ΒΓΟΠΖβ
ίΐιβ ΠΠΓΓΟΓ θ£ ΙίβΛΙΐί^, κατοπτρον ιΐ'δονς

χαλκό* (Αββοη.)
ΜιγΙΙι : ν. ^ογ
ΜΪ8»άνθηίιΐΓ6 : λ ΜϊβΐοΓίιιηθ
ΜϊβαηύηΓορίοαΙ, μιο-άνθρωπο* Ρ, Μϊβαη-

*ΗΓορθ (»η οα<; Ληά ουί Τϊιηοη), Τ£μ«•»
καθαρό* (Αν.)
ΜίκΙ)θ1ια\Τ, άκοσμίω, *λημμ«λά•
ΜίβΙ)θΗ»νϊουΓ, άκοσμία / ιτλημμΑί* τι,
ιτλημμίλίια /

, Ρ
ΜίδΙ)β1ϊβ£, αίΓίοτία/
ΜΪ80»1θΙΐΐ8.ίθ, ιταραλογίξομαι Ρ

ΜίδΟίΐΓΠΕ^θ ! "• Μΐβίορίππβ

Μίβοαπ^ : ν. Γ&ίΐ
Μϊβοβίΐβ,ιιβοαβ : ν. Μίχβά
Μίδοΐιαποο : ν. Μίδ£θΓνΐιηθ
Μίκο1ιίβ£ : ν. Η&γπι. Μβίνβ πιΪ8θΗϊβ£,

διαβάλλιβ, Μ, διαβολή ίΐιτον Ρ
ΜΪΒοηϊβνοιιβ : ν. ΗνΐΓί£α1
ΜίβοοηάιιοΙ, Μίβάεβά, κακούργημα η, Ρ
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ΜΐδΟΓβΕηΙ; : «. Οππιϊηβ,Ι

ΜΪ3ΘΓ, ΜΪ8Θγ1^, φιλάργυροι, γλίσχρο* Ρ
ΜΪ8ΘΓ8,1)ΐ6, 4θλιο5, ταλαίπωροι, τάλα$, οΙκτροί,

δνσ-δαίμων, μοχθηρ<>5, {λιανοί αηά 1\ν.ν6%,
8ίίλαΐ05, λυγράί V, δύσ-μορο5 V, δίο-ποτμοϊ
V, τλήμων V, δ«ιλάϊ V, ο-χ*τλιοϊ V, ταλαί-

φρων V, Ανολβοί 7, αζηλο* V. ΎβΓγ
ΠΠ8βΓ8.1>1θ, τροτάβλιοβ V, πανάθλιοϊ V,

ΊΓολνΙΓΟνΟΐ V, ΊΓαντλή|Μ0ν V
Μΐ3βΓ£ΐΙ)1ν, οΙκτρώ5, κακώ5, άθλίω9 V, 8υο--

μόρω5 V, ταλαιπώρωϊ Ρ
ΜΪ86Γ7, κακά Π, ρΐ, οΐζν» /, V, δύη /, V,
πήμα η, V, δνο-δαιμονία/ Ρ
ΜίβίοιΊΊΙΠΘ, ο-νμφορά /, κακόν η, πάθοί η,
δυσττραξία/ δυστυχία/ Ρ, ατυχία/, Ρ,
ατύχημα η, Ρ, σφάλμα η, Ρ, πταίσμα η,
Ρ, ιτήαα π, V
ΜΪ9£Ϊνϊη£, ίββΐ Ά, οκνίω, άθνμίω
ΜΪ8§νΐϊάβ, Μίδίβαά, παράγω, πλανάω V
ΜίβΓβρΓβββηΙ;, διαβάλλω Ρ
Μί8ΓβρΓβ8θηΐ8,ίϊοη, διαβολή / Ρ. Ββ
ΙίιιΗΙβ ίο πιίίϋ-εριχ'δοηίίΐίίοη, «ύδιαβόλωϊ
ίχ» (ΡΙαΙο)
Μΐ8Πΐ1β, αναρχία / αταξία / άκοσμία/ το
αναρχον V, δημέθρονς αναρχία (Αββοΐι.)
ΜΪ39, άμαρτάνω, διαμαρτάνω Ρ, άφαμαρτάνω
Ρ, αποτυγχάνω Ρ, ήμπλακον V
ΜίδδΙίαρθΙΙ, άμορφοϊ
Μϊβδΐΐβ, β«λο5 η
ΜΪ88Ϊη£ (αίίβΓ 8, βίΐΐΐΐβ), αιτών, αφανή• Ρ
Μίβδίοπ, στάλοϊ τη, πίμψι»/ Ρ, ϊκπιμψίϊ/ Ρ
Μΐβί, ομίχλη/
Μίκίίΐΐίβ (βιώβί.), αμαρτία / πταίσμα η,
ιτλημμίλί'ϊ τι, πλημμ&αα/ Ρ, πλημμέλημα
η,ν
Μίι-ιΙίΐΙίΟ (νβτί), άμαρτάνω, πλημμίλίω, απο

τυγχάνω Ρ. Ββ ιαίβΐϋΐίοη, ψ«ΰδομαι,
πλανάομαι, άιτοσ-φάλλομαι φρινών V
ΜΪ8υΓβ88, δέσποινα/ δίσποτι» / V, δίοττά-
«ιρα/ V
ΜΪ8ΐΓϋ8<; (βηΐβΐ.), απιστία/
ΜΪ8ΐΓυ»1 (υβτΙ>), άπιστέω. ΜίβυΓυβύβά,
άΐΓΐσ-τθ9, ύποπτο*

Μίκίπικίϊιι], άπιστο;, ίιπόπτηϊ, ίποπτο$

(τανβ %η αοί. ββτιεβ)

ΜίβΐΠ18υία1ΐ7, άπίστωϊ Ρ
Μίβίγ, δυσαίθριοϊ V
ΜϊβιιπΛβΓΒίαηά, παρακούω Ρ, παρασκοπέω V
ΜΪ81186, άιτοχράομαι Ρ
Μϊίίββ,Ιβ : ν. Κθΐΐβνρ
Μίχ, μίγνυμι, συμμίγνυμι, κίράννυμι, σνγκ*-
ράνννμι, φνρω, κυκάω. Μίχ \νί(,1ι (ίπ
εοοίβΐν), ο-ννιιαι, (ΐτιμίγνυμαι Ρ. Οπθ
πιιΐΒύ πιϊχ, μικτών Ρ. Μϊχβά (αά}.),
μικτοβ Ρ \ (αάν.) φύρδην V, άναμίζ Ρ.
Μίχϊπ^-Ιιονί, κρατήρ τη
ΜϊχίϋΓβ, κράοηϊ,/ϊ οτΓγκραοηί,/"
Μηβπΐοηϊθ3, τά μνημονικά (ΑνΪΒΐ.)
Μο»η : ν. Ογολπ
Μοαί, τάφρο»/ ίρυγμα η, Ρ
Μοβ, ιτλήβοϊ η, ίχλοϊ τη, οι πολλοί. ΜθΓβ
ταόο, άριθμοϊ &λλω$ (Ειιτ.)
Μοβΐΐβ, €νκίνητοϊ Ρ; (θ£ ίΓΟΟρβ), ίίζωνοϊ
Ρ
Μοοίτ, καταγιλάω, ο-κώπτω, προπηλακίζω,

(γγ«λάω V, κίρτομί'ω V, παίζω V, ίγκατιλ-
λώπτω V, χλιυάξω Ρ
ΜοοΙιθγ, γΛαστήί τη, V, ίγγλαοτήϊ τη, V
ΜοοΙίβΓ^, γίλωί τη, καταγίλω; τη, κιρτάμηο-ιι/ V, χλιυαο-μί» τη, Ρ
ΜοοΙίϊιι» (αά).), Κ€ρτίμιο5 V, κίρτομοϊ V
Μο<1θ : ν. Μ&ηηβΓ
Μοάβΐ (βϊώβΐ.), παράδίίγμα η, Ρ
Μοάβΐ (νΐτΐί), πλάο-σ», 4κτνποω Ρ
ΜοάθΙΙβΓ, κηροπλάστηί τη, Ρ
ΜοκΙβΓίΐίθ (αά}.), μέτριο;, μέο-05, Ιπιηκή»,
σώφρων, οτιν€<Γταλμίνοϊ Ρ. Βθ ΕΟΟοίβΓΛίΟ,
ο-ωφρονίω, μίτριάζω. ΜοάθΓΑΐβ ρ3,Γΐ}τ,
οί δια μίσ-ου (Ζ'/ίΙΙΟ.)
ΜοάβΓ&ΐβ (νβτΐή, σωφρονίζω, μη-ριά^ω Ρ,
ο-υστίλλω Ρ, κοιμίζω V
ΜοΛϋΓΛίοΙν-, μ€τρίω$, μ^ο-ωϊ, ο-ωφρ<5ν«5
ΜοάβΓβιϋοη, ο-ωφροο-ννη/ μέτρον η, ίπιιίκιια/ μ«τριι5τηϊ/, Ρ, μ€θ-οτηϊ/ Ρ. "ννίΐΗοΐί
ΕΟοάβΓαΙΐοη, καιροί π(ίρα V. Ρτονβτδ,
ΜοάβΓ&ϋοη ϊη αΐΐ Ιΐιίη§8, μηδέν άγαν
(βτβΐ αχι. }>τ) ΤΚβορηία)
ΜοάθΓαΙΟΓ, ο-ωφρονκΓτήί τη, Ρ
ΜοάθΓη, καινοί
ΜοίΙοΐ'ΙΐίίΟ, καιν<!ω, καινοτομίω Ρ
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Μθ(1 08ί .αΐδοΐος, σώφρων, κόσμιος, άκόμιταστος
V, «ύσταλής Ρ, ιτροσίο-ταλμίνος (ΡΙαΙο)
Ί/ίοάβεύγ, αΐδοίως
Μθ<1β8ί.^, αΙδώς_/", μίτριότηϊ,/ί το κόσμιον
Μοίΐΐίχ, μίταβάλλω
ΜοαΊιΙ&Ιθ, αρμόζω αηά άρμόττ»
Μυϋιιΐιιΐϊοη, αρμονία,/

Μοΐβί7 : ν. Η»1ί
Μοίΐ : Τοίΐ αηά ηιοίΐ οι ίνα,Γ, πόνος μάχης
V, μώλοϊ "Αρηοϊ (Ηοτη.)
Μοίδϊ : ν. \ν*βί
ΜοϊδΙβΠ, βρίχω, τίγγω, καταστάζω Γ, νοτίζω V
ΜοίβίΐΙΓβ, «γροτηϊ^ νοτίϊ^, V
Μοίββί, : ν. ΤγοηοΙθ

Μοίΐίί^: ν. δοίίβπ
ΜοΙΙβΠ, τηκτός. ΜοΗβΠ 1β&<3, τηκτος

μόλυβδοι (Ευ,τ.). ΜοΙΙβη οιη,ϊβ ο£ ϊγοπ,
μνδρβΐ ΟΊ$ήρ«09 (Ιίιτ.)
ΜοιτιβηΙ : ι>. Μϊηυίβ; (ΐπιροΓίβ,ηοβ), ροπή.
Οί §Γβ»ί πιοιπβηυ : ν. ΙιηροΗ&ηί..
Ββ οι ηο δηι»11 ηιοηιβηί, ου μικράν
ροττήν φέρω (Ώβιη.). Β,ί^,Ίιί ιηυιηβηί,

καιροί τη

ΜοπιβηίαΓ^, ό ιταραντίκα, αβ ΜοΓΠβηΐ-

ίΐΓ}" βρΙβΙκΙοΐΙΓ, ή τταραυτίκα λαμττρότης

(Τ/ιιιο.). ΜθΓΠβπΙίΐΓγ ρ1ββ.8αΓβ, το παρ-
αντίκα ήδύ (ΡΙαΙο)
ΜοπαβπΙουβ : ν. ΙπιροΓί»η<;
ΜοηαΓοΗ, μόναρχος τη. Οί β. ηιοηείΓοπ,
μόναρχος V, μοναρχικοί Ρ
Μοηβτοη^•, μοναρχία /, Ρ. ΗβΓβάίΐβΓ^
πιοηΕΓοηγ, βασιλιία./! Ρ, ορρ. Ιο τνραννίς
ΜοΠΡ^, χρήματα Π, ρΐ, άργύριον η, άργυρος
τη, χρυσός τη, ιτλοΰτος τη : ν. Οοίιι.

Μθηθγ-θΙΐ8.η§εΓ, τραιτίζίτης τη, Ρ, άργυρα-
μοιβός τη, Ρ. Οοΐΐβοί ΓΠΟηβ)•, άργυρο-
λογίω Ρ. Μ»1τβ ΓΠΟηβ^, χρηματίζομαι
Ρ. ΤϋΓΠ ΐηΐο ΠΙΟηθ^, {{αργνρίζω Ρ.Ι 1ι;κ1 ηο ΐϋ;ΐ(ί_ν ιηοικ•)", ίμοί ονκ Ιτυχί
ιταρον άργύριον (ϋβτη.)
Μοηϊβγ, ιτίβηκοί τη
Μοηοροΐγ, μονοττώλιον η (Ητ/ρβΗάββ)
Μοηοϊοηοΐΐϋ, κοπωδης Ρ
ΜοηβΙβΓ, τίρας η, κνώδαλον η, V, βήρ τη, V.
δβα πιοιαδΐβΓ, κήτος η, V

ΜοηβίΓοηβ, δίΐνό*, ύιτ«ρφυής, αλλόκοτο* Ρ,
ττΛώριοί V

Μοηίη, μτν τη, μιίς τη, σΛήνη/ V. ΕΪΓβί
ά&7 οί ίηβ ηιοηί,η, νονμηνία /. Β&8*;
(Ϊ&7 οί ίηβ ιηοηΐη, ίνη καϊ νία Ρ.
ΙιαβΙΐη^ £ογ α πιοηΐη, ϊμμηνος Ρ; £ογ
ίΠΓβθ πιοηίηβ, τρίμηνοι ; ίοΓ 8Ϊχ πιοηύηβ,
ϊκ μηνός ; ίοΓ »11 ίΗβ Πΐοηΐηβ, ιτάμμηνος V
ΜοηΐΗΙγ, Ιμμηνοϊ, μηνιαίο! V, κατά μήνα Ρ,
τοβ μηνός Ρ
Μοηυπιβηΐ), μνημιΐον η, μνήμα η, σήμα η, V
Μοοό, οργή/! τρόιτοϊ τη
Μοοά^, δίο-οργοϊ V
ΜθΟΠ, ο-ίλήνη/, μήνη^ϊ V, ννκτο* οφθαλμός
V. ΕΉΙΙ Π100Π, πανσίληνοϊ /. Νθ^
ΠΙΟΟΠ, νονμηνία^-
Μοοηΐθδβ, άσ-ίληνος
ΜΟΟΓ (νβΤθ), Ορμίζω. Ββ ΠΙΟΟΓβά, όρμί'ω
ΜογλΙ: ν. (1) Οοοά, (2) Εΐηΐο&1
ΜοΓβ,Ιΐΐγ, ΜθΓβ1 δοίβηοβ, ή ήβική Ρ
ΜογΙ)Ϊο1, νοσώδης Ρ
ΜοΓβ (αφ'.), πλιίων αηά ιτλίβν, ΰττί'ρτίρος V.

Μ»Π7 ίίπΐ68 ΠΐΟΓβ, ΐΓολλαιτλάοαοί Ρ
Μογθ (αιΐο.), ττλίϊον αηά ιτλέον, μάλλον,
μιιζόνωΐ, ττί'ρα, ιτίραιτίρω, ίίς {ητιρβολήν,
«Ιϊ πλίον V, διαφ€ρόντ»« Ρ. Μογθ »ηά
Π10Γ6, μάλλον μάλλον V. ΤΗθ ΠΙΟΓβ...,
8σω, τιβν,. αηβιοβτβά οφ τοο-οΰτφ. ΜαοΗ
ΠΙΟΓβ, ή* 1Γθΰ γ€, Ρ. Νο ΓΠΟΓβ, ούκί'τι,
μηκίτι. (3τΓ8βρ θί ΠΙΟΓβ, 1Γλ»ν«τί(• Ρ.
Οηβ ν^ηο §Γ£ΐ8ρ8 α,ί πιογθ, ιτλβνίκτηϊ τη, Ρ
ΜοΓβονβΓ, Ιπ, ιτροο-ίτι Ρ, καΐ μήν V, καΧ
μήν κα( Ρ, ττρος τοντοΐϊ Ρ, <ν δι V
Μογπϊπ^, ϊως/, όρθρος τη. Ιη ΐΗβ ΓηοΓη-
ϊη§ (αάν.), &»θ€ν Ρ ; (αα]}.), Ιωθινόβ, ί^ος
V, δρθριος. Οοοά ιιιοιίιηι£, Ιοη, τον
"Ιωνα χαίριιν (ΡΙαίο)
ΜθΓ08θ, δύσκολοι, τραχύς, άττροσήγορος V,

τ™ν4* V, χαλΐΐτόϊ Ρ. Βθ Π10ΓΟΒ6,
δυσκόλως ϊχω Ρ
ΜθΓ08βΐ3', δυσκόλως Ρ
ΜθΓ08βηβ88, δυσκολία/, Ρ, κατηφή βμμα V
ΜοΓΓΟν/, το αΰριον, ή αΐριον, ή τιτιοΟσα

(ήμίρα) : V. ΤοπίΟΓΓΟν

ΜθΓ8β1 ψωμός τη
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ΜογΙ»1 (*«δβί.), βροτο» τη, V, θνητοί τη, V,

<φήμ«ροϊ πι, V
Μοτίβΐ (αά).), θνητά», βροτοϊ 7, βράταος Γ,

βροτήσαοϊ Γ, ίφημίριο* V; (οί & νοιιηά),
καίριο*, θανάο-ιμοϊ V
ΜοΗαΙΙ^, καιρίιοί
ΜογΙλγ, τΛμα η, Ρ
ΜθΓΐ£8£θ (βΤίόβί.), άιτοτίμημα Μ, Ρ
ΜθΓΪ£8£β (ΐϊβτό), άιτοτιμάω Ρ, ΰιτοτ£θημι Ρ.
Βογγο•»• οη ιιιογΙ£&§6 ο£ Ιαηά, ίγγ«(ων
τόκων δανιίζομαι (Ι)βτη.)
ΜθΓΐ§β£6β, 4 Θί'μ€ν05 Ρ
ΜθΓΐ§&§βΓ, ό Θ«£ϊ Ρ
ΜοΓίίβοαΙίοη (ο£ λ νουηεΐ), στρηδάν/, Ρ :
ν. π7«0 Υβχ&ϋοη
ΜθΓΐίί7 (ηβΜί.), (οί α νουηά), ο-ήη-ομαι.
ΜοΓίϊί^ίη^, Οιτουλοϊ. ΜοΓίϊί^ (α&Ι.) :
ν. Αιιηο^
ΜοβηυϊΙο, κώνωψ τη
Μθ88, βρνον η, Ρ
Μοβύ (αφ'.), »λ«ϊο-το». ΤΗθ πιοδί, οί
ττολλοί, οί ττλίίοτοι

ΜοηΙ (αάν.), ιτλ€ΐοτον αηά ιτλήστα, το
ιτλ€Ϊοτον αηά τά ΐΓλ€Ϊοτα, μάλιστα, ούχ
ήκισ-τα. Α4 Π108Ϊ, μάλιστα (ΐ¥Ϊίη ηυ-
1Ι1ΙΙ ιιΙμ). Ρογ ΙΙΐβ ΠΙΟδί ρ&Γί, ώϊ ίιΛ το
ιτολν Ρ, «9 <τΑ το ιτλ€ϊστον Ρ
Μθ8ΐ1ν, ιτολλάκΐϊ, τα πολλά

ΜοίΙι, ΐΓνρανοτη* τη. Ι ίβ»Γ ίΗβ ίαίβ οί
Ιίκ; ιηοΐΗ (βϊη^βά ίη ΐΗο οαηϋΐβ), δ«'•
οοικα ιτυραύστου μάρον (ΑββοΗ. βταρτη.)
ΜοίΙιβΓ, μήτηρ /, ή τίκτουο-α, ή τίκοϋσ-α,
μαία /, V, γ«ν<Τ€ΐρα/ V, μητρώο ν δί'μαϊ V,
Οί Λ ΟΙΟΐΙΐβΓ, μητρώοι. Οη ίηθ ΠΙΟίηβΓ'β
8Ϊ(1β, μητροθ#(ν). 8ΐβρ-Π10ίηθΓ, μητρυιά

/. ΜοίηβΓ-ϊη-1&\ν, ιηνθιρά /. Οπιβΐ
ΓϋΟίηβΓ, μήτηρ άμήτωρ (<&>ρΛ.). ΜοΛβΓ

οϊΐ^ ογ οουηίΓ^, μητράιτολίϊ/ ΜοίΗβΓ
6»γΛ, γή μήτηρ V. Βογπ οί ίηβ βαοαβ
ιηοίΐιοι-, όμομήτριοϊ Ρ. 81»7Ϊη£ οηβ'β
Π10ί.1ΐ6Γ, μητροκτάνο* V. ΜοΐηβΓηοοά 18
Λ 8ίΓίΐη<5θ Ιίθ, δίΐνον το τ£κτ€ΐν 4στ£ (8ορη. )
Μοίίοη, φορά/ Ρ, 4ι«ή/ V, βάοΊ*/ Γ
Μο(ϊοη1β88, άκίνητοϊ. Ββ ωοϋοηΐβββ,
ίλιννω V. Μοίίοηΐβββ βΐαΐβ, ακινησία/ Ρ

ΜοΙϊνβ (ίΐίδβί.), »ροα£ρ«ο-Μ / Ρ, αΙτία /
αφορμή /, ΟΤ 11»€ διά Μ»ΐ<Α αοο.
Μοίϊνβ (αά].), κινητικοί Ρ
Μοίΐβ^ ηοπίβ, σ-ύμμικτθ5 ίχλο» Ρ
Μοίΐΐβά, ιτοικίλοϊ Γ, ιταμιτοίκιλοϊ Γ
Μοιιΐά (β«όβΛ), (πιοιιΐάίηββδ), «νοώ$ ηι ;

(οί ΕΐΓΐΐβί), τνιτοϊ τη, <κμαγ€Ϊον η, Ρ
Μοίΐΐά (υβ/ό), ιτλάσ-ο-β, οργάζα, τνχο» Ρ,
{κμάο-σν Γ. 81ίΐ1ϊα1 ίη πιοηΐάϊης,
■π-λαστικόϊ Ρ. Μοκίάβά, ιτλαστοϊ
ΜοαΙάβΓ (βΐίόίί.), τλάστηί τη, Ρ
ΜοαΙάβΓ (ββτ6), σήτομαι, τήκομαι, μυδά» Γ,
ΜοίΐΙάβΓΪη^, σ-αιτροϊ, «ϋρώίΐϊ V

Μυιι1(Ηη§ (ϊη αΓοΙιίΙοςΙϋΓο), ραβδβο-ι* /
Ρ
ΜοίΐΗ, ιττίρορρυ^ω Ρ
Μοηηά, χώμα η, ίχθο5 τη, χοβ< ί?ι. Ρ, άκρα/ Γ, κολώνη/ Ρ": ν. α/*ο Τοπίο. Κ&ΐββ
α ηιοιπκΐ, χώννυμι. Καϊββ β. ιιιοαικί

8,§αϊΠ8(;, -ττροσχώννυμι Ρ. Καίδίΐι^ οί &
πιοιιικί, χωοτ,ϊ/ Ρ
ΜουηΙ (ν«ΤΟ), αναβαίνω, ίττιβαίνω, ίμβαίνω,
νττίρβαίνω, ίξακρίζω V. Μ;ιΙί6 ίο ιιιουηΐ,

αναβιβάζω Ρ, ίμβιβάζ» Ρ, ί-π-αναβιβάζω Ρ
Μοιιηΐίΐίπ, δροϊ η : ν. αίβο Ηίΐΐ. Μοιιη-
ί&ΐηββΓΒ, οί όρίΐνοί Ρ. Μουηί3Ϊη-
Γαη§ϊη§, ορίστιροϊ V, οριιβάτηϊ V, 4ρ«ι-
νάμοι V. Μουηίίΐίη ίοπ'οηί, χ€ΐμάρρου$
τη, Ρ. Ρτονβτύ, Το ηιαίίο λ ωουηΐίΐίη
θ£ 3, Πΐοΐΰ-Ηϊΐ], 4λ('φαντα {κ μυίαϊ «οκϊν

(Σχίΰίαη)
ΜουηΐαίποαΒ, 4ρ€ΐο«
ΜοιιηίβΙοΗ,ηΙί, άγνρτη« τη
Μοίΐηίβά, <ΐΓ«μβάτηϊ ϊττττων (Ευ,τ.) '. V. αΙίΟ

θ3.ν&1ΐ•γ
ΜοηΓη, ΐΓ€νοί<», άλγίω, θρηνώ V, γοάι» Γ.
ΜοαΓΠ ννίΐη, ο-υμιτίνθέω
ΜουΓΠβΓ, ΐΓ€νβητήρ τη, V, ιτο-θήτρια / Γ.
ΗΪΓβεΙ ΙΤΙΟϋΓΠβΓΒ, οί μισ-θούμίνοι (ΡΙαίο)
ΜοιίΓηίυΙ : ν. 8&ά
Μοαππη« : ν. (1) ΙαηιβηΙ&ϋοη, (2) Βίαοί^
Μοαββ, μν« τη
Μοαβί&οΗβ, {ητήνη/ (ιιβη. /οτ Βθ»Γ(1)
ΜουίΗ, στάμα η, γνάθοι / (τηβίαρη.), γίνιΐ9/ V} στάμιον 7»; (θ£ Λ ΐϊνβΓ), ιτροχοαί
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/ ρΐ, V, Ικβολή/, Ρ. Ορβπ Ιΐΐθ πιουίη,
χαίνω. Ορβη-πιοιιίΗβ(3, Κ«χηνώϊ. ΒπίΖβη-
ΓηουΐΗβ(3, χαλκόστομο* V. Βγ ντοΓ<1 οί
Πίοιιίη, άιτο γλώσσηϊ. Ιπ ίΐιβ ιιιοιιΟι
(οη ίΐιθ Ηρβ), ανά στόμα. Μουίη-ρίβοβ,
φορβειά /
Μον&οΐβ, κινητό* Ρ. Μον&1>1θ ρπ>ρβι•ίν,
τά (ιπιτλα Ρ
Μονβ (ηβυ,Ι.) : ν. Οο. Μονβ Γ&ρίάΐν : ν.
Κϋδΐΐ. Μονβ (αεί.), κινά», μιθίστημι,
νωμάω V, κυκλί'ω V. Μονβ Γ&ρίάΙν,
ελίσσω V, ίρίσο-ω V, σττίρχω V. Μονβ
(τηβίαρη.), κατακλα», κάμπτω, τέγγω.

Ε&8γ ίΟ ΠΙΟνβ, «ϋκίνητοϊ Ρ. Ή,&τά ίο
1)θ πιονβά, δυσκίνητο* Ρ. ΛΥη&ί ου^ηί
ηοί ίο οβ ιηονβά, ακίνητο• Ρ. Οπθ
ππιβί πιονθ, κινητ&ν Ρ
Μονβπίθηί: ν. Μοίίοη
ΜονβΓ (ϊη άβΗοθΓΛίΐνβ αβββπιοΐγ), Λτη-
γητή* τη, Ρ
Μον, θ€ρ£ζ«, άμάω V, 4ξαμάο> V
Μο^θΓ, θίριστή* 77»
Μυοη (<&!).), νο\νς, άφθονο*. νβι•ν πιιιοη,
1Γλ€ΐ<ΓΓΟΪ, ίητίρΙΓολυϊ
Μυοη {αάο.), ιτολυ, μόλα, σφόδρα, μίγα V,
ττολλά V, κάρτα V. Αβ ιηυοίι αβ, 8σο*.
Τνϊοβ αβ πιιιοη, δΐ* τόσω* V. 8ο πι«οη,
τόσο*, τοσούτο*, τοσόσ-δί. Ηο» πιιιοη ?
ίγοΌ-οϊ ; Ηονν πιιιοη (άβρβηάβηί), δσο*,
όττόσ-05. ΕΟΓ ηον Πΐΐΐοη ? πόσου; 8ο
ηιαοΐι (αάν.), τόσον, τοσούτο. Μυοη
1β83, μή τί γ€ Ρ, ή ττού γ« Ρ, σχολή γι
Μυοη Π10Γ6, η ιτοί γ« Ρ
Μαά, -πηλό* 771, βόρβοροί τη
Μυάά7, ττηλώδη* Ρ; (ο£ ππιάϋν ναίβΓ),
θολίρόϊ
ΜαΙοβΓΓν (£πιίί), μ<5ρον η, V
Μιιΐοί : ν. Έ'ΐΏβ
Μαΐθ, ήμίονο* τη,/, ορ«ΰϊ τη, V
ΜυΐβίβθΓ, όριωκόμοϊ 771, Ρ
Μαΐίϊί.αποιικ : ν. ν&ποιιβ
Μΐΐΐΐίίοππ, παντόμορφο;
Μιαίίΐρϋοίίν, ττλήθο* τι

Μυ1ίϊρΐ7 (ηβυ,Ι.), χληβΐ•» ; (αβί.), τολλα-
ιτλασιόω Ρ

Μιιΐίϊίιιάβ, ιτλήθο* η, δμιλο* τη, 8χλο* τη,

ιταμπληθία/ V, άνδροττλήθίΐα/, V. Τηβ
Πΐΐΐΐίϊίΐΐάθ, 01 Ττολλοί, 01 ΊτλίΌνί5 οτ

ιτλ€ίονί5, το πολύ
Μαΐΐίΐϋάίηοιίβ, μυρίο*, πάμπολυ*, παμπληθήΐ
Ρ
Μΐΐηίοΐβ, γρϋξω Ρ, τονθορνζω Ρ
ΜιιπιιιιβΓν, γηγπία/, Ρ
Μαπιιην, ταριχοϊ ηι (Ηβτ.). Μηπιπάίν,
ταριχίνω Ρ
Μιιηίηοβηί : ν, Ιλοθγβ,Ι

ΜιΐΓάθΓ (βΐίόβί.), φιίνοί τη, σφαγή./, αίμα η,
φονή./", Ρ

"• «ΐΐίαΐ πιιΐΓάβΓ, φόνοι «κον-
σιο» Ρ. Ουίΐί οί ΠΐμκΐΘΓ, μιαιφονία /,

Ρ. ΜΐΙΓάβΓ θ£ ίίη, αυτουργία /, V.

ΡΓ08βΟΠίίθη £θΓ ΠΒΠΓάβΓ, φονική δίκη Ρ,
φόνου δίκη Ρ
ΜυΓάβΓ (νβτδ) : υ. Κΐΐΐ
ΜαΓάβΓβΓ, φον€ΰ5 771, σφαγιΰς τη, ανθ^ντη*
771, αΦτόχιιρ τη, τταλαμναΐο; τη, V

ΜιιτάβΓοαβ, ανδροκτόνοϊ V: ν. αίβο Βίοοάν-
Μ ιπΊί ν : δνοφιρ09 : ν. αίχο ΐ)Άΐ\ί
ΜυΓΠΙΙΙΓ (νβτί), βρ«'μω V

,

ροβίω V
,

θροί'ω V
,

θορυβίω

Μιπιπιπίο^ θόρυβο• 772.
Η;ινίΐ)« Ιΐθίΐπΐ

ίηθ ηιιιπηιΐΓΒ, αΙσθόμ€νο$ τον θρονν
(Τΐιυ,ο.)
ΛΙιΐΓπιϊη : ν. Ρΐα^υβ
Μιιβοΐβ, Ινα/, ρΐ, V : ν. αίβο 8ίΓβη§ίΗ
Μαβοιιΐίΐι• : ν. 8ίΓοη§
Μϋδβ, μοΰσα,/! 0£ ίΐιβ Μϋ8θ8, μονσ«ιοϊ V.
Γοηά ο£ ίηβ Μιιβββ, φιλόμουσοι Ρ.
Τβπιρίθ ο£ ίΗβ Μιιβββ, μονσιίον η, Ρ.
Νοί £ανοιΐΓβά 1>ν ίηβ Μιιβββ, αμουσο« V

,

απόμουσοϊ V. Ι ΙθαΓΠί §γλιι(1 1β880Π8
ϊη ίΗβ οοιιιρ;ιπν οί ίΗβ Μυ8β8, μ<τα
Μουσών σιμν' ίδαην (Ώϊοφβηβί 0τ/ηίΰΜ8)
Μαββ (νβτδ) : ν. ΟοηβίάβΓ
Μϋδίο, μουσική/, Ρ, μοΟσα/ V

,

μίλοί 71, V
.

0£ πιυβΐο, δ^ίΐΐβά ίη πιυβϊο, μουσικό* Ρ.
8θί ίΟ ΙΠ118Ϊ0 (νβτδ), ίντ€ίνω. Ρΐβ,οβ £ογ
ΠΙΙΙ8Ϊ0, μουσίΐον η
Μαβϊοϊαη, μουσικό* τη, Ρ
ΜΐΙδΚη, σινδών/
Μαβββΐ (βηβΐΐ-δβη), κόγχη/, Ρ

21
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Μυ8* : Μββ ϊηιρβτβ. %&, χρή, χρ«ίν, οτ
ανάγκη, οτ νβτοαΐ αά). ίη -ίον. Ιί πιπχί
1)0 80, ιτ&$ γαρ > 1Γ™* °" > Ι ηιιΐδί υοΐ'-
1.αίη1)' ί ατή Ιιίηι οιιί. ούκ ί'σθ' 8ιγ<»ϊ ονκ

4ΙΛΔ (Αγ.). Ι β,&δοΐυίβΐγ πιιιβί, πολλή
Ανάγκη (4στ£)
Μιιβίβ,Γά, σ-£νατη η, Ρ, νάιτυ η, Ρ
ΜΐΙδίβΓ (8Η081.), ίξίτασ-15 ./

, Ρ
,

4ξ«ταο-μο»

»ϊ, Ρ. Μα8ίβΓ-Γθ11, κατάλογοι τη, Ρ
ΜϋβίβΓ (νβτο), 4|«τάζω Ρ, ίξί'τασ-ιν ιτοιίομαι

Μϋίβ,ΙΐίΙϊΐΥ, το άστάθμητον Ρ
ΜΐΐίίΛΙβ, άστάθμητο$, άκατάστατοϊ Ρ
Μ ιι ίο : ν. Βίίβηί
Μυίϊΐ&ίβ, λωβάομαι Ρ

,

ιτιρικοπτα) Ρ, ακρω
τηριάζω Ρ

,

μασχαλίζω Κ

ΜιιίίΙαΕίοη, ΐΜρικοιτή/ Ρ

ΜΐΐίίηββΓ, οτασιώτηϊ τη, Ρ
Μιΐίϊηγ, στάο-ΐϊ/
ΜΐΙίίβΓ, γρνζιο Ρ, τονθορνζω Ρ

,

μΰ^ω V

Μυίυαΐ, κοινός, άντ£τταλο5 Ρ, <»- ιι$β Ίτρο;
αλλήλους. Β^ πιαίιιη.1 δΙ&ιι^Ηίβι•, Βιιτλή
χ«ρ£ V

,

Μιιίοαΐ £οαι•, άντίτ-αλον 84ο«

(ρταοΐίσαΐΐι/ = Βαίαποβ ο£ Ρον/θΐ")

(ΡΑμλ)
ΜΐΙΖΖΐθ (811081.), φιμο* 7»
Μΐιζζΐθ (νβτο), στομοω, φιμο» Ρ
Μ^ : ι>. Μίηθ
Μ^ΓΪβάδ, μχιρίοι, μυρίοι 4ιΛ μυρίοΐ5 (ΡΙαΙο),
άνήριθμ.05 V

Μ^ΓγΪι, ο-μύρνα/
Μ^ΓίΙβ, μυρσίνη /, μύρτοϊ /, Γ. Μντίΐθ-
Οβίτγ, μΰρτον η
Μ^δβΐί, 4μαυτον (τβββχίνβ). Ι Πΐγ8β1ί, ίγΑ
αΰτ05 οτ αύται

Μ^βίβηου», Αρρητος, Αττορρητοϊ
Μ^βίβΓν, μυστήριον τι. Μ^δίβΓΪβδ, τα μυσ
τικά Ρ

,

τα 4ΐΓοΐΓτικά Ρ. ν. αίβο Ιπίίϊαίθ
Μ}'βίίθ, μυστικοί
Μγ8ΐίί7, ο-υγχίβ»
Μ^ίΐΐ, μΐθοϊ τη. Τβΐΐ ά ιβ^ΙΙι, μνθολογίω Ρ.
ΜγίΙιίθΗ.1, μυθώ8η« Ρ, μυθικά* Ρ. Τΐΐθ 1111-
ιη^δίποαΐ ραΓί (ο£ βείΓΐν (ΪΓββΙί Ιιίβίο^),
το μη μυθώδβ αυτών (ΤΙια•:.)
Μ^ίΙίοΙοβΐοΕίΙ, μυθολογικοί Ρ

Μ^ίΐιοΐο^/, μυθολογία/, Ρ
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Ναΐΐ (βιώβΐ.) (ΪΓοη), ή"λο* τη, γόμφος τη, V ;
(ο£ ηι.αη ογ αηϊτηαΐ), βννξ τη
Ναίΐ (νβτύ), ιτασσαλίΰω V, γομφόω V, <φηλόω
V. Ναϊΐ Ιο, ΐΓρο<ητα<Γσ•αλ€ύω, ιτροο-ηλόω Ρ.
ΙΈβίβηβά \>γ ηαίΐβ, «ΰγομφος V, πασσα-
λκτος V
Ναϊνβ, άφίλή; Ρ
Ίϋ&ίβό, γυμνός, ψιλός, αιτίίτλος V. Μαΐίθ
ηαίεβά : υ. 8ίπρ
ΝαΐΏθ (βτώαΐ.), όνομα η, ιτρόσρημα 71, Ρ,
προσηγορία/] Ρ, ττροσφώνημα η, V, ιτρόσ-
φθιγμα τι, V. ΛίΜϊΙϊοηίΐΙ ηαπιβ, <χί-
κλησις /. Β^ ηαΐΐΐθ, ονομαστί Ρ, όνομα
Ρ, ονόματι. Ρ. Οβί ΐηβ ηαπιβ ο£ ίοοΐ,
μωρίαν δφλισκάνω (8θρΗ.). 0£ §00(1
ηαπιβ, (ϋώννμοϊ V. 0£ ϊΐΐ-οπιβηθθ ηαπιβ,
δυσώνυμος V. 0£ ίιΐΐκβ ΠαΠΙΘ, ψευδώνυμος
V. 0£ 3απΐθ ογ βίπιϊΙαΓ ηαπιβ, ομώνυμος,
συνώνυμο! V. Οί ΠίΒ,Τίγ ηαΠ168, πολυώ
νυμο*, ν. αίβο ΟΙογ7
Ναπίβ (νβτδ), ονομάζω, ίπονομάζω, καλί'ω,
προσαγορίΰω, προο-ίννί'π» V, κικλήο-κω V.

Νίΐιιιο αηβ^, μ«•ονομάζω Ρ. Ναπιβϋ,

επώνυμος V, ονομαστοί. Ναπίβά αίΐοΐ',

ί•π•ώνυμο5 (ινϊΐ/ι #«η.). Οηβ ιηαβύ ηαπιβ,

όνομαστίον Ρ
Ναπΐβ1θ85, ανώνυμοι, νώνυμος V ; (ϊηβ£Γαθ1β),

άνωνόμαστος V
Ναπΐβ8α1(θ, ομώνυμοι

Ναρ (<1ονη), λάχνη /, V, κρόκαι /, ρΐ,
ν
Ναρ, ίαΐίθ Ο, νυστάξω Ρ
Ναρίάη, χίΐρόμακτρον η

ΝαΓ0Ϊ38Π8, νάρκισσο* Μ», /, V
ΝαΓΓαίβ, λίγω, άγγίλλω, διαγγΛλω, ίξηγίομαι,

άφηγίομαι, διηγέομαι, ίττίξήλθον, διίξήλθον,

δΐ{'ξ£ΐμι., γεγωνίσκω V, άποφαίνω Ρ
Ναπταϋνθ : ν. 8ΐοτγ
ΝαιταίΟΓ, Ιξηγητή* ηι, Ρ
ΝαΓΓΟν/ (αά).), στίνός, στινόποροϊ, στίνωπός
Γ, αραιός V, βαιός V. Ναιτον/ βραοβ,
στ«νοχ<ορ£α /, Ρ. ΝαΓΓΟν βδοαρβ : 1).
Νβαι-Ι^, 8οαι•οβΐ7. Ναπ-ονν-ππικίβά,

βάναυσοι, απαίδευτος

Ναττου/ (υβνΐ)), συνάγ»
ΝαπΌν/Ιν- (ο1οδβΐ7), ακριβώς Ρ. ΟοδβΓνβ
ηαπ-ον/Ι^, άθρίω
ΝαΓΓονηββΒ, στίνο'τηϊ^ Ρ. Ναπ-οΉ'ηβδδ
οί ΠΙΠίά, βραχντη* γνώμης (ΤΙΐΜΟ.), όιτοι-
δ€υσ£α/, Ρ
ΝαΓτον?8 ; ν. 8ΐΐ'αίΐ3
Ναίαΐ, γινίβλιοί V
Ναίίοη, ίβνοϊ η, φϋλον η, λ«ώ« τη, γίνοϊ η,

δήμοι ΠΙ

Ν.'ΐΐϊοιιαΐ , κοινοί, ίπ•ιχώριο5, εγχώριος, πατρώος,
πάτριος, ίνοημος, δήμιο* V. Νίΐίίοηαΐ
ΓΪ§1ΐ<;θΓ0νΐ8ΪΟΠ1, ΤΟΤτάτριονΡ. ΚίΐίϊΟΓΚί]

νβΙίαΓΘ, το κοινόν, το δήμιον V
Ναίίνβ, αίτόχθων, {γγ<νή« V, ίμφϋλιος V.
Ναίϊνβ Ιαηά : ν. ΟοιιηίΓ^
Ναΐϊνίί^ : ν. ΒιγΙΙι
ΝαίΐΙΓαΙ, σύμφυτο*, σνντροφο*, σνγγ«νή* V,
ίγγίνή* V, φυσικέ* Ρ, οτ ιΐίβ πέφυκα ; (ηθυ
αηίίϊοϊίΐΐ), αύτόμορφο* V. ΝαίπΓαΙ
άβαΐη, αυτόματος θάνατος (Ζ>β»ί.). Ιυ 18
ηαίππι], άκός (ίστι)

21—2
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Ν»ίΐ1Γ8,11^, φνσίΐ, φύο-ιν V, κατά φύο-ιν Ρ,
κατ ανθραητον ; (Γβίΐβοηίΐυΐν), ίΐκότω»,

ώϊ ίίκόϊ, ΟΤ Ί18β δίκαιόϊ «Ιμι ΟΤ καλω5
ιτοιων

Νβ,ίΐΙΓΘ, φνσ-ιϊ /, ήθο» »», τρόιτοι τη, ρ£,
σ-ιτλάγχνον η, Γ. Βθ 1>ν Πβ,ίιΐΓΘ, Ιφυν,
ιτάρνκα, Βθ ίη 07 ηβ,ίηΓβ, ίγγίγνομαι,

Ιμτάφυκα
Ν8.υ§ηί, ουδίν. Ρογ η&ιιςίιί, δι" οΐδίν. 8β*
αϊ ηβ,ιι^ηί., ν. ϋβδρίδβ. ν. αΐίο ΚοΙηϊη$;

Νβιι^ηίν : υ. Βαά, "ννίοίςβά
Νίΐυδβα, ίβθΐ, ναυτιάω Ρ
Ν ;ιιΐ8οοιΐ8 : ν. Νοίβοιηθ
Νη,ιιί,ίοαΐ, ΝΉ,ναΙ, θαλάσσιοι, ναυτικό^, νάϊο?

V, νανπορο» V, Νβ,Υβ,Ι ρονβΓ, τα ναντικά

Νβ,ιιίϊΐιιβ, ναυτίλοι τη, Ρ, ιτοντίλο» τη, Ρ
Ν&νβ.(θ£ ν/ηββΐ), ιτλήμνη,/; χνότ\/, V
Ν&νβΐ, 4|ΐφαλ09 τη (ηβη. τηβίαρη. /οτ
ΟβηίΓαΙ ροίηί)
Νβ/νϊ^αΜβ, ιτλωτόί, ττλώσιμο5 V, πλώιμο» Ρ
Νανί§αΙβ : ν. 8αί1, 8ΐβθΓ
Νανί^αίϊοη, ναυτιλία /"

,

τά ναντικά Ρ, ή

ναυτική Ρ
,

ή κυβιρνητική Ρ. Νβ,νΐ-
βίΐίίοη ρΓΟ£ΓΘ88βά, πλωΐμώτιρα ίγίνίτο
(ΤΛικ;.)
Νβ,νϊ^&ίοΓ: ». 8ΐββΓ8πΐ8.η

Νβ,νν^, {ργάτη; ί»
Ν&νν, το ναυτικον, ναυτικοί στρατό», στόλο»
τη. Νανγ-γατά, ν«ίριον η, Ρ
Νβν : ν. Νο. Ν&7 Γ8.ΐηβι•, μίν οίν
Νβ&Γ (αά).) : ν. Νβί^ηβοιίΓΪησ;. Ββ ηββ,τ,
■π-άρίΐμ,ι, τταρίσ-ταμαι, ττρόσκ€ΐμαι, ιταρά-
Κίΐμαι, πλησιάζω V

,

προσί'ριτω V
.

Οοπίθ
ηββ,Γ : ν. ΑρρΓΟβ,οη. Βήη^ ηοαι-, *•€-
λάζω V

,

χρίμιττω V
. Νββ,Γ 1>ν 8β8,

άγχίιτλου5 V

Νβ&Γ (αάν.), «γγν», ο-χ€δόν, ιτλησίον, ίγγΰθίν

V
,

ΐΓαρασταδόν V
,

ονχ «κά$ V
, Μ. ταϊ»

βνραΐί Ρ. ΝβΒ,ΓΘΓ, Ιγγυτίρω, άσσον V
,

δι'

{λάσσονο» (ΤΗιΧβ.). Νββ,Γββί, ίγγύτατα,

αγχκττα V

Νββ,Γ (ρτβρ. τνίΐΚ <}«η.), ίγγΰ», σχίδόν,
ιτληο-£ον, ιτΛα», άγχι V •, (νήΐΐιάαΐ.) τταρά,
ιτρό»

Νββ,Γ, Νθβ,τίν (β,ΐιηοβί), ολίγου, ο-χ«8<$ν,

σχ«δον τι V
,

μόνον ου Ρ, ίσον οϋ Ρ, τταρα
μικρόν, ιταρ' ολίγον Ρ, τταρ' ίλάχιστον Ρ.
Ηθ ν?»8 80 ηβ&Γ άαη§βΓ, ιταρά τοο^ϋτον
τ|λβι κινδύνου (7'Αΐίθ.). Ι οαιηβ ηββ,Γ
οβϊη§ οοηςιιβί'εά, €ΐ* ολίγον άφικόμην
νικηθήναι (2'ηνο.). Ιί Ϊ8 ηοί βο, πογ
ΠβΛΓΐ^ 80, ϊοττν 8

'

ούχ ουτ», ούδ' ολίγου
δ€ΐν (Ώβτη.)
Νρ;ι[, κομψοί, κόο-μιοϊ, «ίσταλήϊ Ρ
Νβίΐίΐ^, κομψ&ϊ Ρ. δρβαΐί ηββ,ϊΐ γ, κομψιν»
Νβ3,ίηβ88, το κόο-μιον, κομψότη9_^ Ρ
'ΝβββΒΒ&ήϊγ, αναγκαία»
Νθθβ888.ΓΪ68, τα ίιτιτήδιια Ρ, τά δίοντα Ρ.
Ιη νβ,ηί οί ά&ϊΐυ- ηβοβΒδβ,Γίοδ, ίνδβήϊ τών
καβ' ήμί'ραν (Ιβοβν.)

Νβ0β888.Γ}τ, αναγκαΐοϊ. Β3,Γβΐ7 ηβ0β88ΛΓ7,

αναγκαιότατος Ρ. 1ϊ 18 ηβσβδββ,Γ^, δίϊ,
ΧΡήι ΧΡ""ν) ανάγκη (ίσ-τί), άναγκαίω5 ϊχίΐ
V. ΒβίοΓθ ϊί 18 ηβΟβδδίΙΓ^, ιτρό τοβ
δίον-οϊ V. Μογθ ΐηαη ηθοβ88αΐ7> μάλλον
τοί δίοντοϊ Ρ. 8ρβηά οη ηβοβββΛΓ^
ρηΓρο8β8, «Ιϊ το δ&ν άναλίσ-κω Ρ
Νθθθ88Ϊύεΐυ6, άναγκάξ»
Νβ0β88Ϊίθ118 : ν. Ροογ

Νβοβδδϋ^, ανάγκη /, χρ«£α /, το χρίών V
.

ΤηβΓΘ 18 §Γ68.ί ηβΟΘ88Ϊυ7 Ιηβ,ί ..., ιτολλή
ανάγκη ίστίν Ρ, ιτολλή 'ο-τ' ανάγκη V

.

Ρτονβτδ, Νβοβββίίν ίβ ΐηβ πιοΐηθΓ ο£
ϊη νβηΐίοη, χρ«£α διδάο-κκ, κάν βραδΰ$ τι$

ί, σ-οφόν (Εατ.)
Νβοΐτ, τράχηλο» τη, αύχήν τη, 8ίρη /, V

,

λαιμά» τη, V
. Βαοκ: οί ποοίί, λόφο» τη,

V
. \νίίπ Ηϊ^η ηοοίν, νφαυχην Ρ. ΒτβΒ,ί

& ρβΓβΟη'β ηθΛ, <κτραχηλ£ί» (Ατ.)
Νβοέΐ&οβ, δρμο» τη, οτρηττά» τη, Ρ
ΝθθΓθΓη8.ηοβΓ, ψυχαγωγά» τη. ΑΧϊτα,εΙ

Ηΐ£θ 8, ηθΟΓΟΠΙΛΠΟβΓ, ψυχαγωγί'ω Ρ. 8θ-
0Γ8,ίβ8 ρΙ^Β ίηβ ηβΟΓΟΠ18.ηθβΓ, Σωκράτηϊ
ψυχαγογιΐ (Ατ.). ΝβΟΓΟπιβ,ηο^ οί βοιιϊβ

(τηβίαρη.), ψυχαγιβγία/, Ρ. ΡβΓ8υ&8Ϊνθ
(Ιίκΐθ ηβΟΓΟπαβ,ηον), ψυχαγωγικά» Ρ
ΝβΟΐβ,Γ, νίκταρ η, V

Νββά («*όβί.), χρ•£α /, χρίο» η, V
,

*«ν£α/
οττάνι»/, ίρημία /, απορία/, αμηχανία /,
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Αχηνί»/ Ρ. «νδιια/, Ρ. Ιη ηββά, 4νδφ.
\ν^8,ί ηββά η&νβ Ι ο£ νοα 1 τίί χρ«£α ο-'
ίμοί ; (Εητ.). Ι ηββά ηοΐ βρβαΐι, ϊξ«στι
γάρ μοι μή λίγαν (ΑββσΗ.). ΤΙιβΓθ 18 ιιο

ηββά, ο484ν 8«ί. Αϊ ηββά, Ιη ΐϊπΐθ ο£
ηββά, & δίον (8ορΗ.). Ρτουβτδ, Νββάβ

Π31181, τάϊ των κρατούνταν άμαθίαϊ φί'ρίΐν

χρ«ώ ν (Ειιν.)
Νββά, Η&νβ ηββά, δί'ομαι, ο-πανφ», χρήζω V,

χατίζω V, Ζ& (τνϊΐΗ αοβ. ο/ρβτβ. αηά αβη.

ο/ ΐ/ιίτιο). Ηβλ-θ ηββά οββΐάββ, προσ-δ£ϊ
(βατηβ οοηβίτ.) Ρ, προο-δίομαι Ρ
Νββά£α1, το δίον : ν. αίβο Νβοβδβατν
Νββάΐβ, βΛάνη/
Νββά1β83, ιτίρι.σ-σ-05, άχρηστοι
Νββά γ : ν. Ροογ
Νβίο,ηοιίδ : ν. Ύνίοίςβά, ΜοηβίΓοηβ

Νβ§Β.ϋοη, αρνηοΐϊ./
Νβ§£ΐίίνθ (οί ρΓΟρΟβϊίίοη»), στ«ρητικ05
(Ατίβί.)
Νβ^ΐββΐ (βιιΟβΙ.), ίμΙΚιια/, ολιγωρία/, Ρ.
ΤΥβαί \νίΐ1ι ηβ^ΐβοί, Ιν ολιγωρία πο«'ομαι
(ΤΗνο.)
Νβ£ΐβθ4 (νβτδ), άφίημι, παρίημι, μ<θίημι,
άμίλί'ω, ιταραμίλίω, απορρίπτω V, ίξωριάξω
V, ιτροΐ<μαι Ρ, ολιγωρία» Ρ, ϋπ«ροράω Ρ,
ττίρΐ ούδί'νοϊ ποιίομαι Ρ, παρ' ούδίν τίθίμαι.
Οηθ Π1ϋ8ί ηβ§1θθί, Αλιγωρητίον Ρ. Νθ£-
ΙβοΙβά, άτημΛητο$ V
Νβ§1βθί£ΐΐ1, άμΛή5 Ρ, όλίγωροϊ Ρ
Νθ^ΙθβΙίϋΙΙ^, Αλιγώρωί Ρ
Νβ§1ί§βηί : ν. Ο&ΓβΙβββ
Νβ§θίΪΕΐίθ, πράο-ο•», χρηματίζω Ρ ; (θδ 8Π1-
1)£ΐ888,άθΓ), ιτρίο-βίνω Ρ; (ΙηΐΌϋ^Η α
ηβΓαΙά), ίττικηρυκιίομαι Ρ
Νβ§οϋαίϊοη, λ<$γοϊ αηά λίγοι τη, λίγων
ο-υναλλαγαί V. Τηθ ηβ^οίΪΒ,ίϊοηβ οί
ΪΠ18 ηΠΐΙ)3.88!ΐάθΓ, τά τοντω 1Γ€1Γρίσβ«υμ('να

(Ώβτη.). Ορβη ηβ^οΐΐ&ίϊοηβ, λόγου»
προσφίρω Ρ
Νβ§οΙϊ&ίοτ : ν. Αιηοεΐ88αάθΓ
Νβ£ΓΟ, μίλαμβροτοϊ V. Νβ^ΓΟ-Ιβηά, γή
μΛάμβροτο! ( Ειιτ.)
ΝθίβΠ, χρ«μ«τίζω Ρ. Νβί§ηϊη£, φρναγμα
η, V

Νβΐ£ηοοιιι•, γ€ίτων τη, /. Νβϊ§η1κ>ιΐΓ8, οί
ιτίλα5, οί ιτληο-ίον. Οηβ'β ηβί^ηοοιίΓ
(ί.β. Αην ηΐίΐη), & πίλα$, Α ιτληο-ίον.
^ΐίποιιί ηβϊ§η1κ)νΐΓ8, άγιίτων V. Ρτο-
νβτο, ο£ α Γββίΐβββ ηβϊ^ΗοοιίΓ, Αττικό»

πάροικοϊ (ψί. (>ι/ Ατίβί.)
Νβϊ§ηο<ΗΙΓηοθά, ή π€ριοικΙ« (γή) Ρ. Γγοπι
ίΗθ ηθΪ£ηΙχ>ηΓηοθά, {κ των γίΐτόνων /'
Νβϊ§Ηθ011πη§, γ«£των, άοτνγίίτων, προο•-
χωροϊ, ιτληο-ίος Υ, πάροικο: V, πρ<$σ-ουροϊ
V, προσ-ήμίνθ5 V, άγχιτί'ρμων V, πρ<$ο-οικοϊ
Ρ. Ββ ηβί^ηοουηηξ, γ<ιτον^«, γ<ιτνιαω
Ρ, παροικέω Ρ, προο-οικάο Ρ
ΝβϊίΗβΓ, ο6τ€ αη8. δτ/ οίτ•, οΐ αηβ. ύι/ ο4δί,
μήτ€ αηβ. όι/ μήτ«, μη αηβ. δφ μηδί. Ιη
ηβϊίηβΓ νβ^, ο4δ«τίρωί Ρ. ΝβϊίΗβΓ ο£
ίΐνΟ («φ.), θ4δίτ€ροί Ρ, μηδί'τ«ρ05 Ρ
Νβρηβνν, άδίλφιδοΰϊ τη, Ρ
ΝβΓνβ1β88, Αναρθροι V: ν. αίβο \νβειΐΣ
ΝβΓνββ, ν«ίρα η, ρΐ
ΝβΓνοιιβ (δίηβίν^), νηρώδης Ρ : ν. αίβο
Τΐππά
Νβ8ί, νίοο-ο-ιά /, €*νή /, V, λίχοβ η, V,
ο-κήνημα η, V. ^ββρβ' ηββί, ο-φηκιά,/.
Βυίΐά α ηβδί;, νίοο-σ-ίΰω Ρ
Νββίΐίη•*, ν€οο-ο•<5« τη, V
Νθΐ, δίκτνον η, πάγη _/, άμφίβληστρον η,
V, αρκυϊ./ί Υ, άρκνο-τατον η, V, λίνον η, V
ΝθίΗθΓ, νί'ρτίρο! V : ν. αίβο Ιηίθπιβΐ
Νβα4Γ»1 ξτοαηά, το μα-αίχμιον (Ηβτ.)
ΝβαΐΓ»1Ϊ8θ : ν. Ν11ΙΙΗ7
ΝβΙΐίΐΓίΐΙΪ^, ήοι?χία «5στ« μηδίτίροΐϊ άμύναν
(ΤΗκο.)
Νβ11ΪΓ8.ΐ3, οί διά μί'ο-ου Ρ
ΝβνβΓ, ονποτ€, μήποτι, ούδίποτ€, μηδίποτ».
ΝβνβΓ λϊ-ΠΙ Ι ίοΐΐον 7ου» οβ <Γ0Ι' Ι'ή
μίθί'ψομαί ποτ» (8ορΗ.). ΝβνβΓ ^θί,
οΰπώποτϊ, ονδίπώποτι. ΝβνβΓ ΓΠΟΓΘ,
ούκίτι, οΰποτ' αίθιί ΰοτ«ρον V
ΝβνβΓί1ΐβ1β88, βμωϊ, καίτοι, μίντοι, {μπας V,
ουδέν ήο-οτ>ν V, Ον μήν αλλά Ρ, ού μί'ντοι
άλλαΡ
Νβ^τ, ν&5, καινά$, πράσ-φατοδ, ν«χμά« V,

νίορτοϊ V, ποταίνιοΐ V. Νβν-1χ)Γη, ν«ο-
γ€νή«, ν«ογνο». Νθν-£β.η§1βά ίάβαβ, καινά
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καΐ Ατοπα (ΡΙαΙο). Βθ ηβΉ^, νεάζω V.
ΤΙββ 8,8 ηβν, ϋδθ £ογ ίηβ ίΪΓβί. ίίηιβ,
καινίζω V. Ββ§ϊη ΚΟίηοίΗπΐ!* ηβν, και
νοτομώ η νέον (ΡΙαΙο). Μβ,ΐίβ ηβν,
καινόω Ρ, νεοχμόω Ρ
ΝβννΙρ, καινώς Ρ, αρη, άρτ£ω5 V. ~Νβ^\γ
Πίικίβ, καινοπηγής Κ, καινοποιηθείς V.

Νβν]}Γ §απιβά Λνβαΐΐΐΐ, άρτίπλουτα χρή
ματα (Εν/τ.)
Νβ»ηβ88, καινότης/ Ρ
Νβ^νδ, καινών τι, λογο5 "' , κληδών _/] αγγΛμα
η, V, βάξιϊ/Ι Γ, πυοτις,/] Γ, τα συμβάντα
Ρ, τα ίίσαγγ€λλόμ.€να Α ^ηβ,ί 13 ίΗθ
ηβνβΐ τί καινον; (ϋβτη.). Βι•ΐη§ ηβνβ,
άγγίλλω. Βπη§ »Οθά ηβ\ν8, εύαγγελί-
Ιομαι Ρ. Βι•ίη£ΐη§ §οοά ηβ^β, εύάγ-
γελος Γ. Τη8,ηκ:-οίΓθΐ•ΐη{* ίοΓ §οοά
ηβντβ, ευαγγέλια η, £ΐί, Ρ. Ρτονβτί (οί
οηβ οιίη£Ϊη£ §οοά ηθ^β), οϋ πόλεμόν γε
άγγίλλίΐ9 (ΡΙαΙο). Βπη^ϊηο; \>βΔ ηβνβ,

κακάγγελος V. 8ο Ιηβ,ί ηο ηβτνβ πιϊςηίί
Οθ ηβ&πΐ οί Γΐιοηι, τοΰ μί| ίξάγγίλτοι

γίγνεσθαι (ΤΗιιΟ.)
Νβ«τ8ΐηοη§βΓ, λογοποιόϊ τη, Ρ
Νθχί {αά].), ο ίχόμ£νο5 Ρ, ό επιγιγνόμενος Ρ,
& {πιάν : ν. αίχο Μογγο\τ. Οη ίηβ ηβχί

(1&7, τη ΰστεραία /, Ρ. Ββ ηβχί ί»,
Ιχομαι (ιοιί/ί ^β«.) Ρ
Νβχί. (<ηΐν.), Επειτα, δεύτερον α'ικίτο δεύτερον,

ΝίΙΛΙθ, άττοτρώγω (Λ Γ.)
Νϊοβ, κομψό!, χαρί£ΐ5. ΛΥηαί α ηϊοβ ίβΐΐοίν !
ώς άσ-Τ£Ϊ05 ό άνθρωποι (ΡΙαΙο). ΝΐΟΘ
(βχβ,οί), ακριβής
Νίοθί^, ακρίβεια/ Ρ
Νίοΐί οί ίϊπιβ, ϊη ίηβ, είς δέον V. Κηο^
Ιΐι;ι1

7011 Ιι.ινβ οοηιο ϊη τΐιβ ιιίοΐν οί
ύταβ, καιρόν ϊοτβ' εληλνθώς (<9ο/>Λ.)
Νίοίαιιιπίθ (βί*δίί.), επίκλησις/ Ρ
ΝίοΙίΠίΙΠΙβ (νετί), άνακαλε'ω, έπικαλεω Ρ
Νϊβοβ, άολφιδή/ Ρ
Νί^βτά^, γλίσχρος Ρ
Νϊβη : ν. Νββτ
ΝϊβΙιΐ, νύξ/ σκότος ι», εύφράνη./• Ρι ίρφνη
^ Γ. Νϊβηί ΜτίΐΐοΗβδ, νύκτα /, ρΐ, νυ-

χεύματα Π, ρΐ, V. Έγ ηί»1ΐ* (σάν.),
νΰκτωρ, νυκτός, κατ εύφρόνην V. ϋβ8*1

οί ηί^ΐιί, νυκτοϊ κατάοτασίϊ (Εΐιτ.), τί»

ήοτυχάζον τήϊ ννκτ^ΐ (Τλ,ικ.). ΑΠ ηί^ΐΐΐ;
(αά].), πανννχοϊ V, πανννχιοϊ V. Οί
ηϊ§Ηί, Νΐ§Ηΐ1^ (αά).), ϊνννχοϊ V, 4ννίχιο«
V, ννκτιροϊ V, νύχιοϊ V, νυκτίρινόϊ Ρ.
Αρρβ8,πη§ 1)7 ηΐ<*1ι<;, νυκτ(φαντο« V.

Οοπιίη^ ο^ ηϊ^ΐιΐ;, νυκτ£φοιτο« V. Ρ&8&
ίίιβ ηί^ΐΐΐ;, ννχ€νω V, ννκτ<ρ£να Ρ, αΐλί-
ϊομαι Ρ. Αβεβπιοΐβ 1>7 ηΐ§1ιί, νυκτη-
γορ£ω V. Νί§1ιί Ιΐίΐδ ρα38βά, {κλίλοιπιν

£νφρόνη (8θρΗ.)
Νΐ§1ι(;ϊη§;8,1β, αηδών/"
ΝίηιΜο, ίλαφρόϊ, £ίζωνο5 Ρ, κοΐφοϊ V
ΝΪΠΙοΙβηβΒδ, ίλαφρ<ίτη5,/; Ρ, κονφοϊ ποίί V
Νίηβ, ίννία. Οη ίηβ ηΐηίΗ ά&γ (αά}.),
ίναταίο! (ΤΗηο.). Ρτονετί, ΤΗβ άοξ
η&8 ηϊηβ Ιϊνββ (αβ ινβ βαι/ ο/^ <Αβ οαί),
ίννίάψνχοΐ ό κναν. ΝίηΐΗ, Ινατοΐ Ρ.
Νίηβίβθη, ίνν£ακα£δ£κα Ρ. Νϊηθί7,
ίνινήκοντα Ρ. Νΐηθ ΙιυηάΓβά, ΐνακόο-ιοι
Ρ
Νίρ (θ£ Οθ1ά), αποκαΐα αηά άποκάω Ρ
Κο, οί, οΐκ, ουχί, ούδαμώΐ, ήκιττα. Κο
Ιοη^βΓ, ούκίτι. Νο οηβ : ν. Νοοοά^.
8^7 ηο, ον φημ(, άπαρνοΟμαι. Νο, (η&ηΐτ
700, πάνυ καλώί (Ατ.), κάλλιστ" ίτταινώ
(Ατ.), αντοϊ (χ• (Ενν.)
ΝθΟΪ1ϊί7) *&1&η*λ/> γ«νναιοτη?-/', το γενναϊον
Νθ1)1β, ίϋγ£νη5, Υίνναΐοϊ, αγαθός, αριοτο;,

(πιφανήϊ Ρ, δόκιμοι V. ΝοοΙθ-ηιΐηάΘά :
ν. Μ3,§ηΒ,ηϊπ)οιΐ8. ΝοΙ)1β8, οί δοκοΐντ»

V, οί βΛτιοτοι Ρ : ν. αίβο Νοί&οΐββ '

Ν0ΒΙ7, καλώς, γενναίας, ευγενώς
ΝθΙ)0(ΐ7> ουδίί», μηδείς, οίτις V. Α ηοοθ(ΐ7,
το μηδ^ν. ΝθΙ)θάΪ68, οί μη&ενες (8θρΗ.),
βντες ονδένες (Εν,Τ.). ΤηβΓθ 13 η000(ΐ7
νηο..., οΰκ ϊστιν δο-τις... V, οΐκ Ισθ*
οποίος... V
ΝοοίΗΓηβ,Ι : ν. ~ΝιφΙ]γ
Νοά (βωόβί.), νεδμα η
Νοά (νβτΐ), νεΰω. Νοά »ί!8θηί, (πινεύω,
κατανεν». Νοά (ΙϊκΒοηΙ, άνανενβ. Νθ(1
ϊη βίββρ, ννσ-τάϊω Ρ



Νοίββ—Νοίϊοη 167

Νοίββ, ψόφο! πι, θόρυβο! τ», βοή /, κλαγγή,/]
κτΰποϊ ιη, βρόμοϊ τ», V, κίλαδο! η, V,
πάταγο! τ», V, κτύπημα η, V. Μαΐΐβ 8,

ΠΟΪδβ, ψοφί'ω, κτυπι'ω, θορυβίω Ρ, ροθ^ω V,
κλώζω Κ, δουπίω 7. Βθ ΠΟΪδβά εΛίΌαϋ,

θρυλώμαι
ΝθΪ8β1β88, ίίψοφοϊ V, άψόφητο! V
Νθ180Π1β, δυσώδη!, κάκοσμοϊ V
Νθίβγ, βρόμιο! V
Νοαιαάίΐ, οΐ νομάδί!
Νοηαίηβΐ : ΤΙιβΪΓ ηοτηίηβΐ οΙ)]'βο4, <φ' Α

4|ήλβον δήβ€ν (ΤΗιχο.). Νοππηαΐΐν ίο

υΓ^Θ ΙηθΠΒ, ίπΐ παραινίσ€ΐ 8ήθ€ν (Τ/ιηο.).
Νοιηίη8.11γ α (1βπιοοΓ8,ογ, ουί Γβ3.11γ ίΗβ
Πΐΐβ θ£ ίΐϊθ ΠΓ8ί οίίίζβη, λόγω μίν δημο
κρατία, έργω δ4 ύπο τοϋ πρώτου άνδρόΐ αρχή

(ΤΑμο.). ν. αίβο ΡΓβίβηά, ΡΓβίβηοβ
ΝοπιίηΒ,ίβ : ν. Ν&Γηβ
Νοηβηίίίγ, το μηδίν : ν. αίβο ΝοΙχχ]γ
Νοηβ, οϋδίίϊ, μηδίίϊ, οΰτΐ! V. Νοηβ ίηβ
ΠΐΟΓβ, ούδίν μάλλον
Νοηββηββ, λήροϊ τη, Ρ, φλυαρία^ Ρ, <ίθλο5
711,Ρ. Ταΐΐν ηθηδβη8β, ληρίω Ρ, φλυαρώ
Ρ. Α πιοείθβί οπη&ίη£ ιιρ ίβ »11 ηοη-
ΝΡ1186, ουδέν λ«γ£ΐ το σωφρόνω! τραφήναι

(Ατ.)
Νοοίτ, μυχόϊ τη, V
Ν «ιοη, μ(σ-ημβρία /, μισούσα ήμίρα Ρ, μίσαι
βολαί (Εην.). Οί ΠΟΟη, μκτημβρινόϊ Γ.
1 1 18 1'ίί,Ίι Π0011, μ€0-ημβρ£α ϊσταται

(ΡΙαΙό)
Νθ08θ, βρόχο! τη, όμμα η, V, πλίκταΐ άρτάναι
(8ορΗ.)
ΝθΓ, οϋδί" αηβ. Ιο ούκ, οΰτί αηβ. Ό ο(ίτ€,
μηδί αηβ. ίο μη, μήτί «/(«. <ί> ("ί™. Νο
ιιογ, ού μήν ουδέ, ουδέ μην
ΝθΓΠΊβ.1, ομαλό! Ρ, ουκ ανώμαλοι Ρ
ΝογϊΗ \νίηεΙ, βοράΐ! »ί, βορρά! τη, Ρ. Νογ6Η
8ί&Γ, Αρκτοι /. Τΐΐθ ηοι-ίη, βορία! τη,
άρκτο! /. ΤΗβ7 ΛνβΓΘ 8,ί ίΐηοΙίΟΓ ΠΟΓίΗ
οί ίηβ θίίγ, δρμονν ιτρί! βορί'αν τήϊ ττολίω;

(ΤΗιιλ.). ΤΙιθ ηοι-ίηβι-η ρ.αι-ίδ οί ίηβ
ϊδίαηά, τα ιτρο! βορράν τήϊ νήσου (ΤΗυ,ΰ.).
ΝθΓίηθΓΐγ, βορραΐοϊ, βόρίΐο!. Εχροββά
ίο ί.Ηθ ΠΟΓίη, πρόσβορρο! V, προσβόρ€ΐοϊ Ρ

Νθ8θ, 1>1ΐ/, μυκτήρ ιη. 8ηιιο-ηο8θ<], οιμόι
Ρ. Ηθθ1ί-ηθ8β(1, γρυΐΓΟ! Ρ
Νοβίπΐβ, {&να£ ρΐ, μυκτήρ» η», ρΐ. δοϋηοΐ-

ϊη§ ίΓΟΙΙΙ Ιΐΐΐ' ΠοβΙγΪΙβ, μνκτηρ^κομιτο! V
Νοί, ου, ούκ, ουχί, οδτοι, ού μη, ούδαμώϊ,
ούκ Ιο-Θ' 8τγ»«. Νθί...βϊί1ΐθΓ, ούδί. Νοί
βνβη, ούδί. Νοί <3|\ιίίθ, ηοί »ί 3,11, ού
ττανυ Ρ. Νοί γβ(;, ουίΓΟ). Νοί Οηΐ^
ηοί-, ού μόνον ού, ούχ βττω!. 1 1 18 ηοί, αί
αΐΐ (Ιί(. ίο 1ιρ«ϊη ν/ίίΗ) ρΓορβΓ, αρχήν ού

ιτρί-™. (8ορΗ.). Νοί (ίη οοηάϊίίοηβ,
ϋοπιαιαικίβ, εΐ€.), μή
Νοίβ,Μβ, ίΐτίο-ημο!, ίύδιίκιμοϊ, ίττιφανη! Ρ,
γνώριμο! Ρ, κλιινόϊ V, ο ιτάσι κλίΐνόϊ
{8θρη.). Τ1ΐ8 ηοίβ,οΐββ, οί γνώριμοι Ρ,
οί δοκοΐντϋ ίίναί τι Ρ, οί Ιν ταϊ! ττολίσι
γνωριμώτατοι {Οι•-ιΐι.)

ΝθΙβσ1γ, «ιτιφανώϊ Ρ
ΝΌίβ,Γ^, δημι$0-10! η, Ρ
Νοίοΐι (811081.), ίντομή,/] Ρ
Νθίθ1ΐ (υβΤθ), ίντίμνω
Νοίθ (ηινΐ8Ϊο»1), τονοϊ ηι, Ρ; (πιαΓί;)
σημίϊον η, ο-ήμα 71, V \ (πΐβ,Γ^ηΛΐ) παρα
γραφή /, Ρ. Ηβ,νϊη^ ββνβη ηοίββ (οί
ίΐΐθ ΙγΓβ), 4ΐΓτάφθογγοϊ V. Ρ1αγ & ντΓοη»
, ηοΐβ,ιτλημμίλί'ω (αίιηοβΐ αΙινα,φβτηβΙαρΗ.).
Νοίβ-ϋοοίν, δί'λτο! /. Τϋΐίθ ηοίββ,
δϊλτόομαι V
Νοίθ (νβνο) : ν. Νοίίοβ
ΝοΙθνΓΟΓίΗ^, άξκίλογοϊ Ρ, α{ιο! λογού
ΝθΐΗίη§, ούδίν, το μηδίν. Νθί1ΐϊη§ οί ίηθ
80Γί, ούδίν τοιούτον. Οοο(1 ίοΓ ηοίΗΐη§ :
ν. υεβίβββ. ΤΗίηΙί ιιοΐΗϊη§ οί : ν. Όβ-

βρϊβο. Ρνονβτο, οί ηοί!ιΐη§ &ί »11, ττιρί
Ονου ο-κιάβ (.'!/". Ί

Νοίϊοβ, ίΐΓίστροφη /. Τβ,ΐίβ ηοίϊοθ θ£,
επιστρέφομαι (ιηΐΐι <7βη.), ιτροσ<χ<» νουν
(ΐνίΐη άαΐ.). ΡαΜίο ηοίίοβ, πρόγραμμα
η, Ρ, κήρυγμα η, V. Ιβδίΐθ ο, ριιοΐίο
ηοίίοβ, προγράφω Ρ, κηρύσσω V, προκη-
ρνκίύομαι /'. Αί βΗθΓί ΠΟίίοβ, δι' όλίγηϊ
παρασκκή! (ΤΗν,Ο.). Εβΰβ,ρβ ηοίίοβ,
λανθάνω

Νθίίίγ, σημαίνω, κηρύσσω
ΝΌίίοιι : ν. Ορίηίοη
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ΝοΙΟΓΪΟϋβ, πίριβόητοϊ Ρ, πολυθρύλητο*
Ρ, 4 θρυλονμινο* αηιΐ 8 ττάντίϊ θρυλουοιν
(ΰβτη.)
ΝοίΟΓΪονίβΙ^, ΤΓ€ριβοητω5 Ρ
Νοί^νϊίΐΐδίαηείίη^ : ν. ΝβνβΓίΙίθΙθδβ

Νου§Ηί : ν. Ναιι^Ιιΐ
ΝοίΙΠδΗ, τρίφω, βόσκω, αρδω Γ, άτάλλω Κ
Νουπβηϊηρ;, θριιττήριοί V. Νοιιήβηϊη^
ΙιΙΙ (Ιΐίΐΐρχ, 1118.117 ύ1ΐϊη£3, παντριίφοϊ V,

ιτολνβοτοϊ V. ΝοιίΓΪδΗ ίο$;β11ιβι•, <Γνν"

τρί'φω. ΝθΟΙΪδ1ΐβ<1 ίΛ^βίΙΐβΓ, ο-ύντροφοϊ
V
ΝοιιπδΙιπιβηί, τροφή /, τροφίΐα η, ρΐ,
V
Νονβ], καινοί, άτοποί Ρ, άήθηϊ V
Νονβΐίν, καινότηϊ /, Ρ. ΝονβΗΐθβ, τά
καινά Ρ, τα άτοπα Ρ
ΝονβΠΐΙΐβΓ : 1186 χίΐμ,ώνοϊ «πιγιγνομί'νου Ρ
Νον, νϋν, ήδη, δή, νυν£ Ρ, τα νυν V. «Τυβί;
ΠΟν, νβν βή, άρτι Γ, άρτίωϊ V. Νον
(θηοίϊίίο), νυν. ϋρ ίΐΐΐ ηον, «Ι* τάδ'
ήμίρα* V. Νοντ ίηβ,ΐ, <π«£, νΰν 8τ« V.

Νον Λΐιά ίηβη, δια χρόνου, Ιστιν δτ€ Ρ,
Ισβ' 8τ€ V
ΝονηβΓβ, οΐδαμου, μηδαμοϋ, οΰκ (ο-θ' οπουί7".
ΝονΗθΓβ ίη ώθ νΟΓίά, οΰδαμοϋ γήί
(Ηετ.). Γγοπι ηονηβΓβ, οϋδαμόθίν Ρ.
Το ηΟ^ΠΘΓΘ, ονδαμόσί Ρ
Νο Λνΐ86, ϊη, οϋδαμώϊ, μηδαμώί, ουδαμοΰ,
μηδαμοΰ

Νΐ1θ1β118, το υπάρχον, σττι'ρμα τι, ιτυθμήν τη,

αφορμή /, Ρ. ΤΗθ ΟΪ47 πουβί 1ιβ.νβ α
ηιιοΐουδ ο£ ΐποΙτβΓ^, ο-υκοφάντου σπέρμα
καΐ ρίζαν δ<ΐ ΰπάρχιιν τη πόλιι (ΰβτη.).
ΤΗβγ Η&ά ί1ΐ68β βΐιίρδ αβ β. ηαοΐβαβ,
αύται αϊ νή« αϋτοϊί ίιπήρχον (ΙίβΤ.)
Νοχϊοηβ : ν. ΡβΓηίοΐοιίδ
Νη^&ίΟΓ^, Κ€νόϊ, μάταιο*
Νιιάββ, νύο-ο-β

Χαϊβαηορ : ηββ δυο-χ<ρηι, {παχθή*, φορτικό•,
ΟΤ πράγματα παρέχω Ρ
Νιιΐΐ Εηά νοίά, άκυρο* Ρ
Νυΐΐίί^, Ακυρον ποίί'ι» ΟΤ καθίστημι Ρ,
ο-υγχ&» V
Νυΐΐίίν- : ν. ΝοίΙιΐη§
ΝυπΛ, Οβ, ναρκά» V, μαλκίω V. Νιιιη'6-
ϊη§ (αά).), ναρκώδηί Ρ. Ναωίιηρδδ,
νάρκη/, Ρ
ΝυπιΙΐθΓ, άριθμ<5ϊ τη. 0γ6»1; ηαπιββΓ,

ιτλήθο5 η. ΤΗθ ο;Γββ.ΙθΓ ηυπιοβΓ, οΐ
πολλοί. Οί ίηβ βαιηβ ηιιιηοθΓ, Ιο-οπληθή*
Ρ. Ιη ϊιηηΐΡΐίδο ηηιηοβΓδ, αμήχανοι το
πλήθο* (Χβη.)
ΝΐΙΟΊΟβΓίβδδ, αναρίθμητο*, μυρίοϊ, &νήριθμο«
V, Λοττίτοϊ V, απ(ΐρο5 V, αφραοτο: V
ΝΐΙΙΉβΓίοαΙ, αριθμητικοί Ρ
Νΐ1Π1βηοα1ΐ7, αριθμώ Ρ, πλήθιι Ρ
ΝιαιηβΓουβ : ν. ΛΙιιιιν
ΝαρΙίβ.1, Νιιρίΐαΐβ : ν. Έήάβλ, Μαιτίβ,^β
ΝΐΙΓδθ (βΜ08<.), τιθήνη /, τροφόϊ τη, /,
τροφ€ΰ» τη, /, μαία /, V, θρίπταρα /, V,
τίτθη /, Ρ ; (οί β, οοαηΐΓ7 ογ άβίΐν),
κουροτρόφοδ τη, ί
ΝΐΙΓδβ (νβτΐ)), θίραττίΰω, τιτθίϋω Ρ, άτάΧΑω V
ΝιΐΓβϊη^, τιβηνηοΊ*/ Ρ ; (οί &η ΐηναΐία1),
ίίραιηία^/, Ρ, νοσοτροφία /, Ρ
ΝϋΓδΙίηΓ;, θρέμμα η, βρίφο5 η, V, παίδηιμα
η,ν
ΝυΓίϋΓβ, τροφή ./

Ι

θιραπίία /
, Ρ

Νυί, κάρυον η, Ρ
Νΐΐΐπίΐοΐΐδ, ΝυίΓΪίΐνθ, τρόφιμος, «ϋτραφή;

V
,

θρηττήριοΐ V
,

θριπτικίίϊ Ρ. ΤΗβ ηαΐη-
ίίνβ ρπηοίρΐβ, το θροττικόν (ΑτίβΙ.)
Ν^Πίρη, νύμφη /. Οϊ ΟΓ Οβ1θη§ιιι^ ίο
ηγπιρη8, ννμφαΐο« V. Οί 1>βα.\ιϋίτι1
ηριιρΗβ, καλλιπάρθοΌί V. Οβ,υ^ΙιΙ 1>7
ΙΗθ η^ηιρΗ» (Γ8.ρΙ, βηΐΓαηοβά), ννμφί-
ληπτοί (ΡΙαΙο)



Ο, Οη, (1) «τι αάάνβδί, νηΐϊι νοβαΐίνβ, &,
νατβΐν νοϊΐΗ, ηοτη. αβ ι! δϊοί αίθήρ (Αΐβοη.);

(2) α/η βαχίατηαύοη (βχρτβββίηα ραίη) »,
αβ ώ τάλαϊ έγώ (8ορΗ. ) : [ν

. αΙ»ο Αία»] ; (βχ-
ρτβββίη^ βιινρτίββ οτ)<Ά)), αβ α τί λ<γ«ι$ ;

(ΡΙαΙο) ; ο/. (Ιιβ ϊηΐβτ). ΙΑ, βχρτβιβχνβ ο/
}0]) οτ 80ΤΤ010. Οη ίηαί (ΐη νηβΗββ),

(Ι
,

«
Ι

γάρ, «ϊθί

Οαΐΐ, δρΰϊ^ φηγοί/ Ηοίηΐ-ΟΕ^, ιτρϊνο» τη,

/. Οί ογ ΐ>β1οη£Ϊη§ ίο οαΐτ, δρύϊνοϊ V
.

Οαΐί οορρϊοβ, δρνμ,ίϊ τη, V. ΡτονβτΙ,
Νοί £γοπι 03.ΐ£ ογ τοαί (ί.β. ηο ίουηά-
Ιίπ^), ονκ άιτο δρυόϊ οίδ' άιτο ττίτρηϊ

(Ηστη.)
ΟβΤ, κώιτη ,/

,

4ρίτμ65 ΤΒ, 4ρ*τμα η, ρΖ, 7
,

ίλάτη/, Γ
,

ιτλατη/, Γ. Β:πι1< θ£ 0&Γ8,

ταρσοί τη. Νοίββ θ£ 0&Γ3, ττίτυλοϊ τη, V.
ΟαΓβιιιαη : ν. Εο\τθγ. Επιρίο^βά αί
ίΐΐθ 08.Γ, ΙΊίΓΙΐϊβηθίΙ νρϊίΗ 08.Γ8, κωττήρηϊ.
ΪΊίΓηϊβη νϊίη 0ΛΓ8, ^ρ^τμ6α V

.

"ννΐίη

03.Γ8 ΟΠ 1)θίΗ »ί(1β8, δικροτοισι κώπαΐϊ

(Ευ/τ.). \νιίη ίητββ Βαηΐ» οί οβ,Γβ,
τριήρης (κβω. αβ βιιόβί. ,/"). "^ϊίη Μίγ
ΟΗΙ'8, 1Γ€ντηΚ(ίνΤ0ρ05 (ΗΛ/4. Οβ Χ/ΐΙ/βΙ. /).
^Τΐίη ιιΐίΐηγ 08.Γ8, πολνκοιτοϊ Κ ^ΐίη
Π!8,η7 1_>ίΐιι1ίκ οί ΟΛΓ8, ιτολνϊυγοϊ V.
ν?Μι 08.Γ8 λνηϊίβ νΐίη ίοίΐιη, ληική-
ρ«Τ(103 V

Ο.Ί818, 6θΛΧί/(ΗβΤ.)
Οίΐίΐι, 8ρκο5 τη, δρκιον η, δρκωμ,α Τί, V. Οί
ΟΓ Οθ1θΠ£Ϊΐ1£ ίΟ 0α&8, δρκιοΐ. ΤαΙίΟ ίΙΙΙ
οαίη : ν. Βνβατ. ΑάΊηϊηϊβίβΓ αη οαίη,
δρκον λαμβάν» V

. Βίηά ογ αη οαίη,
όρκο» /*, 8ρκοΐ5 ιτιο-τοω .Ρ. Βοιιηά 1>7
ΛΠ Οαίη, ϊνορκοϊ, ίνώμοτοϊ Γ. Βι-ολΙς αη

Ο&ίη, δρκον <κλίίττω Γ
,

ϊρκον παραβαίνω V
,

«ρκιον σνγχί» Γ
. ΡνονβτΙ, "^ΓΪίθ οαίηβ

ίη ναίβΓ, βρκαυϊ <1$ ΰδωρ γράφω ΙβορΚ.).
Κββρ αη ΟίΐίΗ, «ΰορκίω, 8ρκον ίμιτιδίω,
8ρκω ίρμίκω Κ. Κβορίη^ αη οαίη («<(;'.),
€ΰορκοϊ
0αί8 : ωββ κριβι( _/

! 8ον »Μ οαίβ, ν«ανι-
ιΰοραι /*
ΟοάιίΓαίβ : ν. ΟΙκίίηαίβ
ΟοβάίβΠΟΘ, ΐΓ«ιβαρχ£α/, άκρόασ-ιϊ /, Ρ ■
0!)ΐ'(Η(Ίΐί, νπηκοοϊ, κατηκοοϊ, «ύιτίΐβη!, ττίί-

θαρχοϊ V

Οοβϊβαηοβ ίο, άο, ιτροσ-κυνίω, ΐΓροσ-ιτίπτί»,

ττροσ-π-ίτνω V

01>β^, ττίίβομαι, ακούω, υπακούν, ύιτίίκω,

ΐΓΗθαρχ/α, ύπ-ίΐκάθω V
,

<φ«'ττο(ΐ.αι Ρ
,

κλύω

Γ, άκροάομ,αι Ρ, ακολουθία Ρ. Οηβ ΜΐιικΙ
ΟΟΘ^, ΤΓ€ΚΓτίθν, ύΐΓίΙΚτίον

01))θθί (βιώβί.), <γκοιγ<55 τ». Τηβ ο!ϊ)θθί οί
ίΗθΪΓ βχρβάΐίϊοη, <ίν Ιν«κο ίο-τρατηκτον

( Τηηο. ). 8ίαΓίϊη§; ϊη ριΐΓβηΐί ο£ αηοίηβΓ
θΙ)]βθί, οττονδήν ίπ' Αλλην 6ρρώμίνο5

(^μγ.). Ηθ Ιιαβ βοπίθ ριίναίβ θΙ))θθί,
Ιδίο, τι αύτω διάφορη (ΊΊιιι,ο.)

ΟΙ^βοί (οβ^δ), άντιλίγω Ρ ; (ίη αΓ^ιπηβιιί),
ίγκαλίω, ίνίσταμαι Ρ, άντιτίθημι Ρ ; (Οθ
\ΐη-«ΓΪ11ϊη§), άφίοτομαι. Ρ
Ο1)]βθίϊθη, άντιλογία ^ Ρ

,

ϊγκλημα η, Ρ.
Ιί 18 Ιϊαοΐθ ίΟ ίΗβ 8Π.Ι116 θΙ)]ΡΟΐίθΙ1,
τούτον ϊγκλημα 1χ«ι (ΡΙαίο). ΤΗβΓΘ 18
ηο οΙ)]θοίϊοη, ούδΛϊ φθόνο* (ΡΙαΙο).
ΤήβΓβ οαη Ιοβ ηο ο!))βοίίοη ίο αη^ οηβ

ρΓονϊάίη^ ίοΓ ηϊβ ονη 8»£θί7, ιτάο-ιν
άν«ιτ£φβονον τήν ιτροο-ήκουσ-αν σβτηρίαν

<κτορ<1«τβοΛ (Τ/ΐΗΰ.)

22
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ΟΙΐ)βοϋοη8,Μθ : ν. Ηίΐίβίιιΐ
Ο1)1ΐ§&ίϊοη, ίββΐ &η, χάριν οίδα, χάριν ϊχω.
Ιλθ υηάθΓ οΙ)1ί§3,ϋοη, οφείλω, άντοφείλω
Ρ
01>Η§(", χαρίζομαι, χάριν τίθεμαι, χάριν νέμω
V. 8θ &8 ίο Οθ1ϊ§6, προί χάριν V. V.
αϊ80 Οοπιρβί
01>1ϊ§ίη§, ράδιοϊ, ΙΐΓΐ€ΐκη5, €ϋχίρήϊ V, ιτρίν-
μενήϊ V
ΟΜΐφΙβ, πλάγιο* Ρ, εγκάρσιοϊ Ρ, λεχριοϊ V
ΟΙΛΐφίβΙγ, ίγκαρο-ίωϊ Ρ
Οο1ίίβΓ8.ίβ {Ιχί. αηά τηβΙαρΗ.), εξαλείφω,
αφανίζω, συγχέω, έκνίζω
ΟΜίνίοη, ΟΜίνΐουΒ : ν. ΕοΓβθίίηΙηβββ,

Εοι•£βίίιι1
Οθ1θη§, προμήκη* Ρ
Οοΐοφΐ^ : ν. ΚβρΓο&οΙι
ΟΐΜίοχίοιιβ : ν. Ηαίβά
01κ>1, 6βολο5 πι, Ρ
Οθ80βΠ6, α'ισχρόϊ, άπρεπη*
Οοβοβηϊίγ, &ττρίννΛ/, Ρ
ΟοβοιίΓβ (ο£ Ιαπ^υασβ, βίο.), κρυπτά,

άσαφήϊ, δίσκριτο9, δυστίκμαρτοϊ, δυστό-

παστοϊ V, εΊτάργεμοϊ V, σκοτεινό* Ρ ; (οί
νπίίη§), άμνδρο* Ρ; (οί Βίαίίοη), αφανή*,
άο-ημ.05, άδηλοι, άδοξο* Ρ, άφαντο* V,
άμαυρο* V, άγνώϊ V. Μ&Ιεθ Ο 08011 Γθ,
αποκρύπτω, άμανρόι» V, κνεφάζ» V. Ιη
»η οοβοιιγθ οοπιβΓ, ίν παραβύστω (ΰβτη.)
01)80υΓβΐ7, άο-αφώϊ Ρ, άφανώϊ Ρ
ΟϋδοιίΓΪί^ (ίη αη%) ββηββ) αφάνεια /; (οί
Ιαηςιιαςβ), το άσαφέ* Ρ, το κρυπτόν Ρ ;
(οί 8ΪΕ*ίθη), άδοξία/
Οβδβα,υίββ : «. ΓαηβΓβ,Ι

Οοββηαίοΐΐβ, άρ«ΓΚ05 Ρ, δουλοπρεπή* Ρ
ΟοΒΘΓνβΧΙΟΘ, θεραπεία /, Ρ, ίντροιτη /, V.
ΟίχΙίΐΙίΙΓ^ ΟΟδβΓνΜΙΟββ, τα νόμιμα Ρ
01)8βΓναηΙ., άκριβηϊ. είλαβη'5
ΟοβθΓνίΐίίοη : ν. 'ΜΓίΐΙοΗϊη^
Οοββι-νθ: ν. (Ι) ^ιιΐοη, (2) Νοίΐοβ, (3)
Κββρ, (4) 8&7

01)8θ1β<;β, παλαιά*, άκυρο* Ρ, άρχαιάτροπο* Ρ
ΟΙβί&οΙβ : ν. ΗίηάΓ&ηοβ
Οθ8ϋηαθ7, αύθάδεια αηά αύθαδία /, φιλο
νικία./, Ρ

Οοδίϊη&ίθ, σκληρά*, αυθάδη*, δύστροττοϊ,
φιλονικο; Ρ, δυσπειθή* -Ρ, αμήχανοι V,
περκτκελή* V, δνστράπελο* V, στερροί V.

Ββ 008ίίη:ιΙβ, φιλονικίω Ρ, αντιτείνω,
άγαν τείνω (<5ορλ.)
Οοβίϊιΐίΐίβΐ^, δυσπείστω* Ρ
Ορβίπίοί, βλάπτω, εμποδίζω, ενίσταμαι Ρ
Οοκίπίοίϊοΐι, (μπάδισμα η, Ρ, το έμττοδών
(£Γ«\)
01>8ίΠ1θίίνβ, έμπάδιο* Ρ
0\)ί:ι\Ώ, λαμβάνω, τυγχάνω, επιτυγχάνω,
λαγχάνω, άπολαγχάνω, κτάομαι, ίπικτάομαι,

ευρίσκω, κομίζομαι, φε'ρομαι, κυρεω V, ίττι-

κυρεω V. Οίιΐαίη ϋ^ Ιοί, λαγχάνω.
0Ϊ)ί8.ϊη Ο^ βηίΐ•Ρ8,ΐ7, έξαιτε'ομαι V. Ε»ί1
ίο οοί&ίη, άμαρτάνω. Οϋίίΐΐη ίη Γβίυπι,

άνητυγχάνω Ρ. Οηβ Πΐυδί θ1)Ιίΐϊη,
κτητεον Ρ. ΤΛΓΙιβ,ί πΐ8,7 1)β οοί&ίηεά,
κτητοϊ

ΟΙοΙίΐΐιιίη^ (κΐίδβί.), τιτίτ€υ{ι*/, Ρ
Οοίηιάβ : ν. ΤΙίΓυβί
Οΐ>ίπΐ8Ϊνθ, ίτταχθήϊ Ρ, φορτικοί Ρ
Οοίαβθ, άμαθή$, αγροικοϊ, άμβλνς (αΙβΟ •

>
/

αηρίβί)
Ορνϊίΐίβ, κωλνω, αποτρέπω
Οονίουβ : ν. Ενϊάβηί
Οοοακϊοη (βηδβί.), καιροί »ι, αφορμή /. Οη
ίΐιαί οοοίΐβϊοη, τότε. Οη αηοίΗβΓ οοο»-
8Ϊοη, άλλοτε. ^/ΊνίοΗ οοοαβίοηβ, καιρό
φυλακίω (ΡΙαΙο)
Οοοαβΐοη (νβτδ) : ν. Οβ,ιΐΒβ

Οοο8.8Ϊοη8,1ΐ7 : ν. 8οηΐΘίίηΐ68
Οοοαίί : ν. 8βθΓβί
Οοουρβ,ίΐοη, πραγματεία /, Ρ, άο-χολία,/, Ρ,
χρίοί η, V

ΟοοιιρΥ : ν. Ηοΐά. (Οί Πΐΐ1ΐ1ίΐι•γ οοοα-
ραίϊοη), αίρίω, καταλαμβάνω Ρ. Ββ Ο00Ι1-
ρΪ6(1 ίη (οαΒΪηβδδ), όμιλίωΡ, αντέχομαι Ρ,
δια χειροϊ (χω Ρ, σννειμι V

Οοοιιγ (&8 οίΓουαίδΙίΐηοββ) : ν. Ηβ,ρρβη.
ΟοοαΓ ίο (θ8 ίάοαχ), είσειμι, «Ισίρχομαι.
επέρχομαι, παρίσταμαι, είσπίπτω, 07* (/■«*
4πινοεω. Α ίηοιι§1ιί οοοιιττβά ίο πι^
δόξα μοι παρεοτάθη (•ί'ορΑ.)
ΟοοιίΓΓβηοβ : ν. Ενβηί
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Οοβαη, θάλαο-ο-α^ πάντο* τη, πΛαγο* η
ΟοίοββΓ : Μϋβ π«ρΙ το μίτάπωρον Ρ
ΟουΙβΓ : 1>7 οοηΙ&Γ άβπιοιιβίΓαίΐοη, άπ'

ομμάτων Ρ, προ ομμάτων Ρ
Οάά (ιιηιιβιι&Ι), Ατοπο*, άήθη* V; (ηοί
βνβη), 1Γίρ«Γ<Γ<5« Ρ
Οάβ, ΰμνο$ «ι, $Η\/
Οάίοιιβ: ι>. Ηβ,ίβίηΐ
Οίϋιιηι, ί'χθρα /"

,

φθ<5νθ5 »ϊ

ΟάοιίΓ, 4ο-μή/. 8νββί οάοαι•, €*οο•μία^
καλή 4σμή Ρ

. ΙπίοΙθΓίΛΙθ Οθ!θ11Γ8,
όσμαΐ οϋκ άνίκτοί (ΊΊιιια.)
Οί : ν. Αοοιιί, Οοηοθπιϊη§
08 (οιιί οί ίΐιβ ν/Β,γ), ίκποδάν, ίίβΜ. νηίΗ
νβτί>8 α« γίγνομαι, οίχομαι, άφίσταμαι. ΟίΓ
ΛνίίΗ νου ! ϊρρί, αιτίρρί, ίίπαγι, ούκ 4π«; V

ΟβΓβηοβ : ν. 8ϊη. "^ΊίηοιιΙ {ρνϊηρ; οββηοβ,
οΛνιτοί Ρ. Τηϊβ ο&η §ΐνβ ηο οίΓθηοβ,
τοΰτο άνίμέσητον (ΡΙαΙο)
Οββηά, προσκρούω Ρ, άκοσμί'ω : V. αίβο
(1) Αηηο7, (2) 8ΐη. Βθ οΟβηάθά
νϊίη, διαβάλλομαι Ρ, δι' οργή* Ιχω Ρ
ΟΗβηάβΓ : ν. ΟΐΊΐηίηβ,Ι

Οββηβίνβ, πικρό*, ίπαχθή* Ρ. Ίβ,ίβ ίηβ
οββηβϊνβ, Αρχω χ«ιρών αδίκων Ρ : ν. αίβο
Αιϊλοβ:. ΟίΓβηβίνθ β,ηά άβίβηβίνβ

αΐΐϊαηοθ, συμμαχία καΐ ίπιμαχία Ρ. ΤΗθν
πιβ,ΙτΘ μι οββηβίνβ β,ηά άβίβηβίνθ
α,ΙΗαηοβ, {υμμαχίαν ποιούνται ώο-Μ τού*

αυτού* (χθρού; καΐ φίλου: νόμιζαν (Ζ'/ίί/Ο.)
Οββηβίνβΐγ, πικρώ*
0£ΡθΓ (αεί.), δίδωμι, παρίχω, προτείνω, ίπαγ-

γίλλομαι Ρ. ΟδβΓ (ρβ3.06, βίβ.), προ-
καλί'ομαι Ρ

,

<1* λάγου* (ρχομαι Ρ. 0£ΓθΓ-
ϊη§ β. βρίβηάϊά οοηίπίηιΐίοη ίο ίΠβΪΓ
001ΐηίΐγ, κάλλιστον Ιρανον τη πάλιι προϊί-

μ«νοι (ΊΉΐΙΟ.). ΟΗβΓ 1» ίηβ §θάδ, άνα-
τίθημι, θυ». 06βΓ (ηβιιΐ.), παραπίπτω,

παρ<ίκω Ρ, τταρατυγχάνω Ρ
ΟίΓβπη^ (ββρ. ίο ΐήθ §οά8)> δώρον π,

ανάθημα η, Αγαλμα η, V
,

καλλίστιυμα η,
V: ν. αΐ.80 8αοπβοβ, 1•ί)>:ιίϊοιι
ΟίΓ-Ιι&ηϋ, παραχρήμα Ρ

,

ίκ του παραχρήμα
Ρ, (ξ ύπογΰου Ρ. ΑθΙ ΟΓ 8ρβ^ θ£Γ-
ίαΐΐεΐ, αύτο<τχ«διάζω Ρ

ΟΚοθ (ουβϊιιβββ), ϊργον η ; (ρτιΙ>1ίο οίδοβ),
άΡΧή Α τψή / τΛο« η, χρ<οϊ η, V

,

λητουργία /, Ρ. ΤΗοββ ίη οίΒοβ :

V. Μ8.§Ϊ8ίΓ8,ίθ. Κΐηά οβΒοββ, {πτονργ(α

/, V, βίραττίία/, Ρ. Όο ίϊηά οΙΒοββ ίο,
•π-ροξίνί'ω, ίητουργίω, βιραιηνα
ΟΚοθγ (οίνϊΐ), ύιτηρίτηϊ τ», Ρ ; (πηΙϊίβ,Γ^) :

ν. Οαρίαϊη
ΟΟϊοίαΙ : ν. Μα^ίβίΓβ,ίβ
Οίΐίοίαίθ, διακονία
Οί£θίθυ8, ιτολνιτράγμων Ρ. Βθ Ο^οΐΟΜΒ,
Ίτολιητραγμονίω Ρ. 03ϊθΐθϋ8ηβ88, ιτολν-
ιτραγμοο-ννη /, Ρ
ΟίΓκοουπη", κάθαρμα η
Οββίιοοί, ίζοϊ τη, V

,

τί> ιταραφνί* (Αη«1.)
ΟίϊβρΓΐη^, τταϊϊ τη,/, γίνοϊ η, γονή,/, τόκος τη,

ο-ττί'ρμα η, τίκνον η, V
,

γέννημα η, V
,

γόνος τη, V
,

γίνιθλον η, V
,

γη/έθλη /, V
,

Ρλάο-τημα/] V
,

λόχοιμα η, V
,

α-νορό./, V
,

θάλοϊ η, V
. ΛνΊίίι ββΓοβ οδβρπιι^,

όβριμόσ-ιτορο5 (ΒαοοΚ.)
ΟίίθΠ, Ίτολλάκΐϊ, θάμα, πολλά V

,

ΟΤ Μ»β

φιλί'ω. ϋθ οίίβΠ, θαμίζω. ΜοΓΘ οίίβΠ,
ττλίονάκΐ5 Ρ. Υβτγ οΛβΠ, ιτλιιο-τάκΐϊ Ρ

,

μυριάκΐϊ Ρ, πολλά δ
ή V
. Αδ οίί,οι &8,

όο-άκιϊ Ρ, οπίτ€. 8θ οίίβΠ, τοο-αυτακι*
Ρ. Ηο ντ οίίβΠ 1 ιτοσάκι.5 ; Ρ
0Ϊ1 (βιώβΐ.), Ιλαιον η, αλ<ιφαρ η. Οίΐ-ήβ.8^,

λήκυθο* /. Οί1-8β11θΓ, ίλαιοπώληβ τη,

Ρ
Οίΐ (ιτβτδ), ΙλαιοΊ» V: ν. αίβο Αηοϊηί
ΟΠ^, λιπαροί
ΟϊηίΠΙθηί, μυρον η, χρϊο*μα η, αλοιφή /.

ΚαΙ) \νίί!ι οίπίπιεπί, μυρίζω V. Οϊιιί-
ηιοαί-ΐίοχ, λήκυθο3./ί αλάβαστρο* πι
Οΐά, γ^ρβν, γιραιά*, πρίο-βν* V [πρ«ο-βΰτ«ροϊ,
πρίο-βύτατοϊ Ρ αίβο], πολιά* V

,

γηραιά* V
,

γραία /, V, πολλών ίτών κληροΰχο* (8ορη.) :

V. αίβο Αηοϊβηί. 8ο οΐά, τηλικάσδΐ,
τηλικοΰτο*. ΤβΠ γβ£ΙΓ8 θ1<], δίκα Ιτη
γ«γονώ* Ρ. νβΓ^ θ1(1, τριγίρων V

,

παμ
πάλαιο* Ρ. Ιη οΐά ^<ΐ}'8, πάλαι, ττοτί.
Ββ οΐά, πρ€0-βίΰω. Οΐ'οιν οΐά, γηράσκω,
καταγηράσκω, παρηβάω, ίττΐ το πρ«σβΰτ<ρον

«Ιμι {ΡΙαΛο). ΟΙΪ α§6, γήρα* η, πάλαια

22—2
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ήμίρα (8ορη.). Οΐά ιηαη, γ<ρων τη,
πρ€0-βύτη5 '", πρίσβυς ιη, V. 01(1 νοηΐίΐη,

γραΰς /, γραία ^ V. Οοαηοΐΐ θ£ οία
πιβη, γιρονσ-ία/. Οϋϊάβ 3η οΐά ηι,αη,

γιρονταγωγί» Γ. ΒαρρΟΓΐ ϊη θ1ά Β.%β,
γηροβοο-κίω Γ. Ι/ίΙνΟ 8.Π οΐά ΙΠιιη,

•π-ρίσ-βντικιίϊ Ρ. ΛίνΐΐΗ,ΐ οαηηού §Γον
οί(1, άγήρατος, άγήρως 7. ΚορθαΙ ο1(1
8ίθΐϊθ8, άρχαιολογώ Ρ. ΡτονβΤΟβ, Ιί ΐβ
οΐά 8.9 ίηθ ΗΪ118, τριγίρων μνθος τάθ€

φωνίϊ (Αβ8θΚ.)\ Οΐά νϊνββ' ίαΐβδ, γραών
«βλο» (ΡΙαίο)
Οΐά-ίββηϊοηβά, αρχαίος, άρχαιότροπος Ρ
ΟΙί^βΓΟη^, ολιγαρχία /, Ρ, ή νπο των
ολίγων Βυνασ-τίία (ΡΙαίο). ΜβΠΙΟβΓβ οΐ
&η ο]ϊ§»Γοη7, ΤΗβ Γβν, οΐ ολίγοι Ρ.
Ββ βολβοί ΐο 8Λ οΐί^βτοΐψ, ολιγαρχίομαι
Ρ. Οΐϊ^αι-οΐιϊοαΐ, 1?8.νοιιηη§; αη οΐί-
σ,βτοη^, ολιγαρχικός Ρ. Ιη £ΐη οΗ^&τοηϊ-
οαΐ αιαηηβΓ, ολιγαρχικής Ρ
Οΐϊνβ (ίΓβθ αηά ίπηύ), ίλαία αηά ίλαα /.
Οΐίνβ οοπ^η, θαλλόϊ τη. \νϊ1ά οΐίνβ,
κότινος τη,/
Οπιβη, σημίΐον η ; (ίιυιη βοιιηά), φήμη /,
Αηδών /, V; (βφ. ίΓοηι ΙηπΙβ), ίρν«
τη, /, οίωνόϊ τη, οΐώνιο-μα η, V. Οπαθίιβ
ηιυΐ οιι ίΐΐθ Ή&γ, ίνόδιοι σνμβολοι
(Αβββη.). Ιη4θΓρΓβ1«Γ ο£ οπιθπ» : ν.

8οοΙπ8&)'βΓ. Τβ,^β οπιβηβ ϊγοιιι, οίω-

νοο-κοττίω V. Ι \νβ1οοπΐθ ΐΗθ οηίθη,
{δ<ξάμην τον βρνιν V. 0£ §00(1 οπιβη,
αϊσ-ιθ5, δφόϊ, (νώννμος, ίναίσιο; V, ίΰφημος
V, ίΰσημΟϊ V. "Ν^Όγοβ ο£ §οοά οπιβη,

λόγων «ϋφημία (Εητ.). δροαίί Λ^ΟΓάβ θ£

£00(1 0Π16Ι1, (νφημίω.
■ ΡτΟΤΧΤΟ, Οπβ

οββί οπιβη ίο &φΧ, ϊογ οοιιηίΓ^, <1ς
οίωνος άριστος αμνν<σθαι ιτίρΐ ιτάτρης

ίΗοτη.).

Ουϋ&ϊη §οοά οποθη, καλλιιρΑ»
α?ΐίί ηύά.). 0£ οαΐΐ οιηεη, σκαιόϊ,

παραίο-ιος ϊΓ
,

δύσφημος Κ 8ρβ&1ί \νθπΐ8
θ£ Οβ.ά ΟΠΙβη, δνσφημίω V

Οπιίηοιιβ, 8<ινάς, φοβφάς
Οιηίββϊοη, παράλιιψις /, Ρ. Τβΐΐ ΓΠθ
*"ίίηοιιί Άηγ οηιϊββΐοη, λίγι μηδίν ίλλ«£-
«τβν (ΡΙαίο)

Οηΐϊί, ναραλιίιτω, {λλ•(ιτα, ιταρίημι, άμνη-
μονίω, στ Ί18β λανθάνω. Οπβ ΠΐυβΙ ΟΙΤίίΐ,

ιταραλίΐΐΓτίον Ρ
ΟηιηϊροΙθηί, ιταγκρατής V

,

πάνταρχος V

ΟηιηΪΒοίβηί, ιτάνο-οφος, ιτανοίΓτης V

Οηιπίνοΐ'οΐΜ, παμφάγος, άπληστος, κοιλο-

γαστωρ V

Οη (ο£ ρΐαοβ), 4ττ£, πρίς, <ν (αΙΙ ινϊίη άαΐ.) ;

(ο£ ίϊηιβ), <ν (ιυίΐΗ άαΐ.) οτ άοΑ. οηΐτ/ ;

ία

1)οιι ί. α βιιΐ^θοί), πίρ( (νοΐΐΗ ρ&η.) ;

03 οίοίΐιβδ), ιτίρί «ΛίΑ άαΐ. ; (β,1οη§),
κατά (νοίίΗ, αοο.). Οη οοοοπηί οί, 8ιά

(τυίΐΗ αοο.). Οη οβΗβ-Μ ο£, ϊητ{ρ («ηίΑ
ρβη.). Οη οοηάίίίοη οί, ΐ-ττί (ιι:ίί!ι άαΐ.).
Ι3β οη, ϊττίίμι, πράσκιιμαι. Οοιηβ οη,

προσγίγνομαι Οη ! «ία, {θι, £τ«
Οηοβ, Οηοβ £θΓ 8.11, &παξ, «ίο-άπαξ. Ηθ\τ-
βνβΓ ΙβΙ μθ 8&γ οηοβ £ογ 3.11, 8μως
ιΐρήο-θω μοι (Χβη.). Οηοβ : ν. ΙΌπηβΗ^.
Οηοβ ιηοΓβ, πάλιν, αίβις. Αί οηοβ : ν.
(1) Ιηιηιβάίίΐίβΐγ, (2) Το^βίηβΓ. 8ρβ8ΐ£
αί οηοβ, ούκ αν φθάνοις λίγων (ΡΙαίο).
ϋβδΟΠΟΘ ϊί 8,4 οηοβ, τ£ ού διηγήσω ;

(ΡΙαίο). Ιιβί Ιιϊχα &ηβνβΓ β,ί οηοβ, τ£
ούκ άττικρίνατο; (ΡΙαίο)
Οηβ, •1ς, μία, ίν. Τηβ οηβ (αηβ. οφ Τηθ
οΙΙιογ), ϊτίρος αηβ. δ

ι/ ΐτιρος, & μ«'ν ατιβ.

6// ό 8ΐ. Οηβ ο£ ί»Ό ΐηίησ8, δυοίν
θάτιρον (Ώβτη.). Οηβ (δοηΐθ οηβ), τις.
Οηβ 1>7 οηβ, καβ' ϊκαο-τον Ρ. Οηβ
β,ηοΐΐιβϊ•, αλλήλους. Οηβ-β^βίΐ, ίτ«ρό-

φθαλμος Ρ ; (θ£ *Ηθ Ο^οίορβ) μονώψ V

ΟηβΓουβ : ν. Βυπίβηβοηΐθ
Οηβ8β1£, αύτάς, αίτος καβ' αυτόν. Οηβ8β1£

(ΓβββΧΪνβ), «αντί ν. Βθ οηβββίί, ϊνδον

γίγνομαι V
,

Ιντος «Ιμί Ρ
Οηϊοη, κράμμνον η, Ρ
ΟηΙοοΙίθΓ : ν. 8ρβοί».ΙθΓ
ΟιΔγ (αφ.), μόνος, μοδνος V

,

οίος V
;

(αάν.),
μόνον, μόνος Ρ, μοϋνον V

. Ιη Οηβ «8,^
οηΐ^, μονάχη Ρ. Οηΐ^-σβ^οίΐβη, μονο-
γ«νής V. Νοί οηΐ^, ού μόνον. Νοί
οηΐ^ ηοί, οΟχ 8π»ς
Οηδβί, Οηβίαυςηί : ν. ΑΙί&οΙε
Οην»Γά : ν. Εογ^λπΙ
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Οοζβ (νβτί>), στάζω V, κηκ£« V
Ορ&φΐβ, ού διαφανής Ρ
Ορβη (αά).) (ηοί δΐιιιί), ίκληστος; (ηοί
οοηοββ,ΐβά), φανίρός, ίμφανής ; (οί βλτ),
καθαρά Ρ ; (θ£ Β, 1)03,1), άστίγασ-τος Ρ.
14 \ν;ΐ8 ορβη ίο Ηίιτι ηοί 4ο πιαί^θ α
ρΓΟρΟΒβ,Ι, ίξ-ήν αύτφ μη γράφίΐν (.Οβτη.)

Ορβη («(•/. νβνΐ), λύω, άνοίγνυμι (Ιίίβ! ανοίγω,

διοίγνυμι ίίίΐίί διοίγω, οϊγννμι ίίίΐί/ οίγω Ρ,

χαλά» Γ, μοχλεύω V. Ορβη (άοοηηίθηίβ):
«. ϋηίοΐά. ΒΐΙΓδί ορβη, άναρρη'γννμι V.
Ορβη&ΐΐίίΐβ,παροίγννμι. Ορβη, Ββ ορβη,
διίο-ταμαι. Οηβ Η)Χ18ί ορβη, άνοικτίον

Ορβη-πΛηάβά : ν. Ιαοβι-β,Ι

ΟρβΠ-Ηββ,Γΐβά, άπλοΐς

Ορβηίη£ (βωόβί.), άνοιξις./) Ρ: ν. αίβο Ηοΐβ
ΟρβηΙ^Γ, φαν€ρώ5, Ιμφανώϊ, ίιτιφανώϊ Ρ, Ικ
τον ιτροφανοΟϊ Ρ, ίν τω Ιμφανεϊ Ρ, απρο-
φαο-ίστωϊ Ρ, κατ βμμα V; (θ£ βρβββΗ),
αντικρυς, άπο γλώσσης V
Ορβηηβδδ (οί βρββοη), παρρησία/; 8ροα.1ί
■ννϊί,Η 0ρβηηβ88, παρρησιάζομαι Ρ
ΟρβΓαΙθ : ν. Αοί
ΟρβΓπ,ίϊοη : ν. Αοίΐοη
ΟρβΓ&ίΐνβ (αά].), ΐργαστικός Ρ
Ορηίηβ,ΐηιΐβ., οφθαλμία/, Ρ. 8α£ΓθΓ £γοπι
ορηίΐι.αΐηιία, όφθαλμιάω Ρ
Ορϊηβ, δοξάζω, νομίζω
Ορίηΐοη, δάξα_/] γνώμη/", δίκησις_/] υπόνοια

/"
,

δόξαο-μα η, Ρ, άξίωο-ις /, Ρ, νπάληψις

_/
", Ρ. Ιί 18 τηγ ορίηΐοη, ίμοί δοκ€ΐ.

ΫΓη&ί 18 ^ΟΙΙΓ ορίηΐοη ? ιτοΟ γνώμης ιγοτ'
Λ; (8ορΗ.) ΟοηίΓ8ΐ"7 ίο ορίηΐοη, παρά
γνώμην V. Ββ.ά Ορίηΐοη, κατάγνωσις_/°, Ρ.
Ηβ,ΤΘ 8. 0£ΐά ορίηΐοη οί, καταγιγνώσκω Ρ.
0£ ίηβ 88.Π1Θ Ορΐηίοη, ομογνώμων Ρ. Ββ
Οί ίηβ ββ,ηΐθ Ορίηΐοη, όμογνωμονίω Ρ.
Οίνβ οηβ'δ ορίηΐοη, γνώμην τίβίμαι, προ-
τίθίμαι, ΟΤ αποφαίνομαι Ρ, ΜϋίίβΓ οί
πιβΓβ ορίηΐοη (%.β: ηοί βθΓίαΐη Ιίηονν-
Ιβάσβ), δοξαστάς Ρ. Τηβ Γβ^ίοη οί
ορΐηίοη, το δοξαστον (ΡΙαΙο). Οοΐη# οη
ΓηβΓθ ορΐηίοη, δοξαστικός Ρ. Ρτονβτΐ),
οί Γββρββί ίοΓ ρηοΐΐβ ορΐηίοη, αΐδέομαι
Τρώας (Ηοτη.)

Ορροηβηί, ανταγωνιστής τη : ν. αίβο Εηβων•
ΟρρΟΓίιΐηβ, καίριος, «άκαιρος
ΟρρθΓίηηβ1γ, καιρίως, «νκαίρως, (ν καιρώ,
(1ς δών Ρ

,

«Ις κολάν V

ΟρροΓίυηΐί^, καιρός τη, ακμή /, V
,

«νκαιρία

/, Ρ, αφορμή /, Ρ, το ιταρατυχάν Ρ. Νοί
ηανίη£ α §οοά ορρΟΓίυηΐίν, ούκ «νμαριία
χρώμινος πολλή (Ϊ5θρΗ.). ΤηβΓΘ 18 »η
ορρΟΓίηηΐί^, παρίχίΐ, παρ<ίκ<ι, άκμάζιιΚ.
"^Ίιβη α §οο<1 ορροΓίαηΐ^ οίΓθΓβά (αο&
αό«.), Λ παρασχάν (ΤΗηβ.). \νΐιβΓβνθΓ
ίΙιΟΓβ \νακ ;ιη ορροΓίαηϊΙγ, οπη παριίκοι
(7%«ο.). Ταΐίβ ίηβ ήτβί ορροΓίηηΐί^ :

Τ186 <πή πρώτον ίδίνατο Ρ
Ορροββ (ηβη(.) : ν. (1) Βββΐβί, (2) 8ρβ&^
α^α,ίηβί. Ββ ορροββά (ΐη ροΐΐϊίοβ),
άντισταο-ιάζω Ρ. Ορροββ (θΰΙ.), άνη-
ταο~ο*β

Ορροδΐίβ (αά).), άντίος, {ναντίος, άντίπρωρος,

άντήρης V
.

Ββ ρθ8ίθά ΟρρΟδϊΙθ, άντικαβί-

σταμαι Ρ, άντιο-τρατοπίδινω (αηά τηϊά.)
Ρ. Ορροβΐίβ (αάν.), ίναντίον. ίξ ίναντίας
Ρ ; (ρτλγ οί ρΐαοβδ), πΐραν, άντιπ^ρας Ρ.
Ορρθ8Ϊίθ ίο (ρτβρ. υηΐη αβη.), 4ναντίον,
πίραν, άντιπέρας Ρ, ϊναντα V

. Τηβ ορρο^
ΒΪίθ δΐάβ, το πίραν Ρ. Ργοπι ίηβ
Ορροβίίθ δΐάβ, πίραθ<ν, {κ τοβμπαλιν
(ΤΗ,ΗΟ.)

Ορροβΐίΐοη, ίναντιάτης /, Ρ. Αη ορρο-
δΐίΐοη, άντίπαλόν τι (Χβη.). Τηβ ορρο-
βΐίίοη, οί άντιπολιτοιάμινοι Ρ. Α ηιβηιΙίβΓ
οί ίηβ ορροβΐίΐοη, άντιο-ταο-ιώτης 7»,

Ρ
ΟρρΓββδ, βαρύνω, πιΐζω, νβρίζω, λωβάομαι,
αδικία Ρ

,

ΰττίρβιάζομαι Ρ. Ββ 0ρρΓΘ88β6,
βιάζομαι, κακώς πάο-χω, ταλαιπωρία αηά

ταλαιπωρίομαι Ρ
ΟρρΓβδδίοη, βία^ *βρ«/
ΟρρΓβ88Ϊνβ, βίαιος Ρ, ίπαχβής Ρ

ΟρρΓΟΟΓΪοηβ: ν. ΚβρΓοαοηίιιΙ
Ορίΐββ, ή άπτική Ρ
Ορίίοη : ν. ΟΗοΐοβ

Ορυΐβηί : ν. ΚίοΙι
Ογ, ή, Λτ•. Ογ ρβΛαρβ, ή που. Ογ τιιίηβΓ

(οοτΓβοΙΐνβ), μάλλον Μ
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Ογ&οΙθ (ρ]»οθ), μαντιΐονη ; (β,ηβνίβΓ ρνβη),
μαντίϊον η, μαντίία / χρησ-μόϊ τη, χρη-
στήριον η, λόγιον 71, φήμη/ χρηο-μωδία^/,
V, θίσφατα η, ρΐ, V, τα χρησ-θίντα V.
Οίνο ίΐΐΐ υΐ'ίΐοΐϋ, χράω, μαντ^ϋομαι, χρη-
σ-μιυδί'ω Ρ, άναιρίω Ρ. Οοιίδυΐΐ ;ιη
ΟΓ&οΙβ, χράομαι, μαντινομαι. ΙηίβΓρΓβίβΓ
οί 8Λ ΟΓΛοΙβ, χρηο-μολόγοϊ τη
ΟΓΕΟαΙβ,Γ, χρησ-μωδόϊ, μαντίϊαϊ V, μαντικοί V,

χρηστήριο» V. ΤΪιθ 8Γί οί ΟΠΙϋΙΐΙίΙΓ
άίνίη&ίίοη, ή μαντική
ΟΓβΙΙν, άπο γλώσσηί Γ, άπο στόμαχο* Ρ
Οπίίίοη, λόγοί 7»ι
ΟγΕΪΟΓ, ^ήτωρ ίίΐ, δημηγόροϊ 7Λ, Ρ, ρητορικοί
τη, Ρ. Βθ ΛΠ ΟΓ8ΪΟΓ, ρητορίίω Ρ.
Ογ8,ϊογ8 ίη ίηβ Αβ8θΐηΙ)ΐ7 (β.ί Αίηβηβ),
οί ποριώτη {ί)»ιιι.)
ΟΓ&ίοΓΪο&Ι : ν. Κηθίοήοαΐ

ΟγλΙογ7 : ν. ΒηβίοΓίο
ΟΛ, κύκλο; τ». ΤΗβ οι•ί§ηί οΛ οί ίηβ
κι III, λαμπροί ηλίου κνκλοί (3θρη.)
ολϊι, Φορά/ ρ
Ογο1ι8,Γ(1, βρχοί 7», Ρ, κήποί 7Λ
ΟΓάβ,ϊη : ν. Αρροίηί, ΟΓάβΓ. ΟΓά&ίηβά
ϋν ί&ίβ, ΐΓ€ΐΓρωμίνθ5, «ίμαρμίνοϊ
Οτάθβΐ, άγων πι, ϊλίγχο$ τη, βάσ-ανο5 τη.

ΈιββΔγ ίο §ο ΙηΓοα§η ίηβ ΟΓάβ&Ι οί
βΓ6, Ιτοΐμοϊ μίδρονί αίρην χ«ροϊν (8θρΗ.);

θ
/, δια πνρ&ϊ ίί'ναι (Χβη.)

Ογ(!θγ (*ιώ«1.) : ν.
Οοηιηιη,ηά. 0Ι)6γ

ΟΓάβΓβ ϊη ίηβ Πβΐά, Μναι 4
$ τα παραγ-

γ<λλομινα (ΤΗηο.). ΟΓάβΓ (#οοά ογ(1θγ),
κο>μοί τη, €νκοσμ£α/ ιίνομία/ το κ(5σ-μιον,
κοο-μι6τη* /, Ρ ; (πΐίΙίίβ,Γ^), τά{ΐί / Ρ,

€νταξία/ Ρ. "νν&ηί οί ΟΓάβΓ, άκοσμία/ αταξία/ Ρ. Α ΠΙΛΓνβΙ Οί £0θά ΟΓάβΓ
ίο ϋβΐΐοΐά, θανμ' Ιδ€Ϊν εύκοο-μίαϊ (Ενν.).
Βπη§ ίο ΟΓάβΓ, κοσμία, ρυβμίζω V

.

Βθ
ίη ΟΓάβΓ, ιντακτίβ Ρ. Βθ ίη ΐ»ά ΟΓάβΓ,
άτακτίω Ρ. ΡτουβτΙ), Οί ίηβ ντοη^;
ΟΓάβΓ (Ο&Γί ββίοΓΘ ίηβ ΠΟΓδβ), ή άμαξα
τον βοΟν !λκ«ι ( Ι/ιυ-υιη) ; β
/,

ΐστίρον ττρ6-
Τ€ρον Όμηρικώί (6'ί>«Γθ). Ιη ΟΓάβΓ (βυο-
Οθβδίνβΐ^), ίξήί, <φίξή•>. Ιη ΟΓάβΓ ίΐΐίΐί,
Ινα, ώϊ, βτΓίβϊ

ΟΓάβΓ (υβτδ): υ. (1) Οοωηι&ηά, (2) Αγ-
Γ»η§β
ΟΓάβΓΪ^ (αά].), κ<ί<τμιο5, €ίνομθϊ, εντακτοί,

ίΐρνθμο5 Ρ; (αάν.) Γύτάκτωϊ, κατά κόο-μον

V
,

ΚΟΟ-μίω5 Ρ
ΟΓάίηαηοβ, νόμο? τη, ιτράο-ταγμα η, Ρ
0Γάίηβ.Γ7: ν. (1) ΙΙβιι&Ι, (2) Μβ»η

Ογ§μι (ϊη ββηββ ο/ Ιηδίηιπιβηί χηοΐ.
Μυβίο&Ι ϊηβίιτιπιβηί), βρ-γανον η. Τ>Ί-

§β8ίΐνβ 0Γ^£ΐη8, το τήϊ τροφής ίργαο-τι,κόν

(ΑτίβΙ.) Ογ^βπ οί ββηβθ, βρ-γανον η,
Ρ. Τηβ 0Γ§αη (ογ ίηβίηιηιβηί) οί
8.11 ΓβΟ80ηίη£, το βργανον (1%(1β ρχνβη
Ιο Ανΐ8ΐοΐΙβ'8 οοΐΐβοΐβά ατηίίηρβ ση

Σοαίο)
0Γ§8,ηΪ8β : ν. ΑΓΓ»η§β
ΟΓ^ϊθβ, βργια η, ρΐ, βακχ<ύματα η, ρΐ, V.
ΟβΙβΟΓαίθ 0Γ§ίβ8, οργίαζα
Οπηοβ, ιτίλη/
Οπ^ϊη, αρχή/, γίν«πί/ <τνέρμα π, ιτηγή/
Η»νίη§ ίΗβ κηιπθ ΟΓΪ^ίη, ομογινή* V

ΟΓΪ^ίηβ,Ι, ιτρώταρχοϊ V
,

ιτρωτώγονοϊ V

ΟτΪ£ΪΤ18Α\γ, ιτρΔτον αηά ττρώτα, το πρώτον
αηά τα πράτα V
,
ί{ αρχή$ αηά άπ' αρχή*

θΓΪ§ίη&ίθ : Ιί νβ άο ηοί οπ§ίη&ίβ &
ροΐίο^, νβ ββ,η »ηγηον οΓίίίοϊββ οηβ,
ήτοι κρίνομί'ν γ« ή ίνθυμονμίθα ορθω$ τα

πράγματα {ΤΚυ,ο.)
ΟΓΪΒοη : ν. Ργ&^θγ
Οπιιιιηβηί (βϋδίί.), κόσμο; τη, πρόσχημα Μ,
άγαλμα η, V

,

άγλάϊ<τμα η, V
,

χλιδή/ V
,

καλλώπισμα η, Ρ
0ΓΠ8.ηΐ6ηί (νβτδ) : ν. ΑάοΓη
ΟπίΗ,πιβηί&Ι : ί\ 8ρ1βηάίά
ΟΓρΗβ,η (βιώβΐ.), Αρφανοί τη, ορφανή /
Μβ,Ιίβ 8,η 0Γρ1ΐ3.η, άιτορφανίζω V. Βθ
8Π ΟΓρΠΜΙ, όρφανίζομαι V

. Τβ,ΐίθ ΟΛΓΘ
οί οηρήβ,ηβ, 6ρφαν<ύω V. Οοηάίίίοη οί
ΟΓρηαη, 6ρφαν<νμα η, V

.

θΓρΗβ.η (αά).),
ορφανοί, άττάτωρ Γ

Οβοίΐΐ&ίβ, ρίπω, αϊωρΐομαι. ΑθΟΟπϋη§ 83
ίηβ ο&ΐαηοβ οβοίΐΐαίββ, «Ι; όττόηρ' αν
ρ#η (ΡΙαΙο)
ΟδίθΓ ί\νϊ& λύγο»/ Οί 081ΘΓ, ο1ο-ύϊνο<
Οβίβηδίοΐ^, δήθη» : ν. ΡΓθίθ88βάΐ7
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Οβίβηίαϋουδ, καλλωπιστή* τη, Ρ, φορτική Ρ
ΟβίΙθΓ : ν. Ογοοπι
ΟδίΓ&οϊδθ, οστρακίΐω Ρ
Οβίποΐΐ, <ΓΤρθηΑ&*/, Ρ
Οϋιβι•, Αλλος, ϊτ«ρο5. ΤΙ* οΙΗθγ (οί ίντο),
ϊτίροϊ, ό 84 αηβ. ίο 4 μίν. Α1)0νθ 8,11

ΟίΐΐβΓβ, €Ϊ τιϊ καΐ αλλο9 Ρ, Α τΐί (αλλοϊ)
V. ΤΪΐθ οΛβΓ ά&γ, χθΐϊ καΐ πρώην Ρ,
άρτίωϊ V. ΤΗβ οίΗβΓ 8Ϊάθ, τούπίκιινα.

Ββ1οη£Ϊη§ ίο Β,ηοίΙιΟΓ, αλλότριος, θυραϊος
Ι7. Οι αηοίηβΓ Ινϊικί, άλλοΐο5. ν. αΐίο
ΑηοίΙιβΓ
ΟίΙΐβΠίϊβΘ, άλλως, Αλλη, <ϊ δί μη, γαρ άν.
ΟίηβΓνόββ ίΐιβγ ν/ουΐά ηοί Ιιανβ 8θηί
Π16, οι γαρ αν μ« ϊπίμπον (Χβη.)
Οϋβΐΐί, δ€ΐ, χρη, χρίών
ΟυΓ, ήμίτίροϊ, ημών, άμάς V
ΟιιβΙ : ν. ΊΊίΓον οαί
Οαί (αάν.). Οηίβϊάβ, ϊ{ω, ίκτος, θύραθ«(ν).
ΓΐΌΠΙ ο\1*8Ϊ(1β, ϊξωθί(ν), ίκτοο-θ«(ν) V. Οη
ΐηβ ουΐ8Ϊ(36, τα ϊξ»β€(») Ρ. Οηΐ οί
(ρτβρ. υηΐΚ (?βη.), ίκ, 4ξ, ίκτος, Εξω. ΟιιΙ
θ£ άθΟΓ8 (θά^.), θυραΪ05 V. Ουί ΟΪ
κϊ;;1ιΙ (αάρ), ίξώπιος Γ, α« δόμων ίξώπιος
βί'βηκ€ (Εν,τ.). Ου4 οί ίηβ νβ,^ (αάν.),
ϊκπο&ών. Ου* &η<1 ουί : ν. Οιιίι•ί§η1.
Ουί υροη τηαη'β ΗβαιΊ! φ«δ τής βροτι(ας
φρίνόϊ (Εητ.)
Οηΐ 1«Μ, ντΓ£ρβάλλω Ρ
ΟΐΐίΙ)Γβ&1τ, στασ-ις,/"

Ουίοαβί, φυγάς τη, /, κάθαρμα 7»
ΟυίΟΓ^, καταβοή,/ΐ Ρ
Ουίάο, κρατίω, ΐιπίρβάλλω, νττίρτίίν« Ρ. Ββ
οπίίΐυηβ, ίλλίίττω, λίίττομαι
Οαί «Γ, 6 έξω. ό ϊξωθίν
ΟυίβΓΜΟβί, ϊσ-χατος
Ουίββ,ηΐί, ιτίρκίχω Ρ, ύττιρίχω Ρ
Ουίΐίΐηίΐϊκίι : ν. ΓοΓθϊβη
ΟυίΙβΛν, άπολις

ΟυίΐΕγ : ν. Εχρβηβθ
Οΐιίΐβί, στόμα η, ϊξοδος /, διφδος /, Ρ.
ΛνΐΛ ηο οαΐΐβί, άνίκβατοϊ Ρ
Ουίΐϊηβ, τύπος τη, Ρ, τύπωμα η, V, ΐΜρι-
γραφή /, V, υπογραφή /, Ρ. Ιη οιιΐΐϊυο,
ίν τύπω Ρ, ΐ>τανί »η οιιίΐϊηβ οί,

περιγράφω Ρ. Οϊνβ 8.Ώ. ουίΐΐηο οί,

ιτίριηγίομαι Ρ. 81ίθίθΗ ΐΗβ ΟΙΐίΗηΡΗ,
τονς τύπου* νφηγ^ομαι (ΡΙαΙο). ^ ακί

ίΗβ 1)ίΐΓ08ί, ουϋϊηβ, αύτα τάναγκαιοτατα
(Όβη.)
Οϋίΐίνβ, πιριγίγνομαι Ρ
ΟΐΐίηΐΙΙΙΙΟΘΓ, πιριίχω Ρ
Ουίροδί;, προφυλακή,/, Ρ, φυλακτήριον η, Ρ
0ΐΐΐΓ3§6 (βίίδβί.), «βρι« /, αΐκία _/ λώβη
/, Γ, αϊκισ-μα Μ, 7
Ουίπι^Ο (υβτο), υβρίζω, αΐκίζω, λωβάομαι,

λυμαίνομαι, άδικί'ω, παρανομ^ω Ρ. Οαί-
Γα§ϊη§, λνμαντήριοϊ V. 0\ιΐΓ»§βά, λβ-

βητο» V
Ουί,Γβ,^βΟνίβ, διινό$, αναιδήϊ, άτοπος Ρ
ΟαΐΓΪ^Ιιί (αάν.), παντιλωϊ, αντικρυ«, αίβο
τιββά αΐτηοβΐ αβ οφ'. β.ρ. Οαΐπ^αί
βΙ&νβΓ^, αντικρυΐ δονλίία (ΤΚηο.)
Οιιίπιιι, φθάνω, παρατρίχ», νπ<ρβάλλω
Οιιίβίάθ : ν. ΟνΛ. ϋβρβικίϊη^ οη οαΐδΐάβ
Ιΐβΐρ, τοΙ$ ϊξω π(ο-ννο« (ΤΆίΚΤ.)
ΟυίδΙείΓΐβ (οί β οοαηίΓ^), κράο-π<δα η, ρΐ,
V, τα ϊσχατα Ρ
Οαΐ8ΐΓ6ίο1ιβ(1, (κταθίίε V

Οηίδίηρ : ν. Οϋΐηιη
Οιι4^»Γά, Οηίλνα,Γάβ : υ. Οπί, ΟηίβΓ
Οΐΐίί-νν-βϊ^Η, δΐϊ άντιο-ηκάω (ΑββΰΗ.). Οΐΐυ-

■ννβϊ§1ιίη§, ρίπων 4« τα μάο-σονα (Λαιβ/ι.)
Οπίνίί : ν. ϋβοβϊνβ
Οιι^ΟγΙγ, προτίίχισμα η, Ρ, πυργώτιϊ
όρκάνη (ΑβαοΗ.)
Ον&1, ώωδή5 Ρ
ΟνβΠ, κάμινοϊ/
ΟνβΓ, υπίρ (ιντί/ι 0βη.), Ιπ£ (νη,ΐΗ άαΐΛ ;
(8.0ΓΟ88) δια (ΜΙϊίΑ 9βη•)> ^Ρ* (*"»Λ
^βη.) ; (β.11 ονβΓ) κατά κ«<Α αοο. ΟνβΓ
Β,ηά β,οονβ, καΐ πράϊ γ«. Ββ ονβΓ :
V. Εηά. Βθ 86ί ονβΓ, ίφίο-ταμαι, <πι-
οτατίω

ΟνβΓΛν/θ : ν. Επ^ΐιίβη
ΟνβΓΟβΙΙΠη^, ύπίρβιοΐ V, υβριστή; τη
ΟνβΓ-Ο&ΓβίυΙ, π€ρ£«ργο5 Ρ
ΟνβΓΟ&βί (Κι. αηά τηβίαρ/ι.), ο-ννν€φήι
ΟνβΓοοπιβ : ν. ΟοηηαβΓ. Βθ ονβΓΟΟπιβ,
αλ(σ-κομαι
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Οτβπίο, τπρκτσ-α μηχανάομαι (/7«τ.)
ΟνθΓάπβ, νπ-«ρήμ«ροί Ρ
ΟνβΗΙον (βιώβΐ.) : ν. Εΐοοά
ΟνθΓβθ\^ («βτδ, ΟθΙ.), ύιτίρβάλλω, Ιττικλϋζω,
κατακλύζω; (ηβκΐ.), ττίλαγίζ» Ρ, *ΐΓ€ρ-
α,Ιρω Ρ
ΟνβΓ^ΓΟ^η, ϋιτίρφυήϊ
Ονβι•ηαη1 : ν. (1) Εχαπιίηθ, (2) ΚβραΐΓ
ΟνβΓΠβαΓ, τταρακονω Ρ
ΟνβΓΐΐϋη£, κατηριφήϊ V. λνϊΐΗ ΟνβΓ-

ηαη§ϊη§ οΙίβΓβ, «ψηλοκρημνο* V
Ονβτ]ογβά, ΐΓίριχαρή*. Ι ίηιτίΐ •»ΐίη
Γ&ρίαΓθ αηά βυίίβΓ ονβΓ^βό", (ψρ4'
ϊρωτι ΐΓ<ριχαρη5 τ άνίίττάμην (8(ψ/ΐ.)
ΟνβΗβαρ, νττ«ρτ€λ<ω V. ΟνβΓΐβαρίη§, ύΐΓ€ο-

τΛήϊ V
ΟνβΓίοοκ: : ν. (1) 'νν&ΐοΐι ονβΓ, (2) Νββίβοί
ΟνβΓΠΐυοη, 6/γαν, λίαν

ΟνβΓρΟΥΓβΓ : V. ΟθΙΚ}ϋ6Γ
ΟνβΓ-ΓθΛοΙι : ν. ΟΗβαί
ΟνβΓ-ΠΙΠ, καταθί'ω Ρ, κατατρέχω Ρ
ΟνβΓβββΓ, έιτίσκοιτ-05 τη, ίιτιστατηϊ τη

ΟνβΓβΙίαάον, κατασκιάζω, σκιάζω V, έιπ-
σκοτέω Ρ. Το θνβΓβΙ)£κ1θΛν ΙΠβΪΓ Ο^Π
ίχίαππ ίη ίηβ {ξβηβΓαΙ ραηίο, τώ κοινω
φόβω το σ-φί'τίρον ίττηλνγάζίσ-θαι (Τ/ΐνΑ.).
Το ίαΐίβ ίηβ ι-οοίε ίο ονβΓβηαάον ίηβπι,

τήν ιτέτραν έπ-ήλνγα λαβ<ΐν (Ευ,Γ.). ΟνβΓ-
βηαείο^βεΐ, κατάσκιο; V
ΟνβΓβηοοί, ίιττιρβάλλω V
ΟνβΓβί^ηί; ν. (1) Μίβίαΐΐθ, (2) Οηαι•§β
ΟνβΓδίβρ, ν/ιτ<ρβα(νω V
Ονετίιιία', φθάνω, λαμβάνω, αίρίω, κατα

λαμβάνω, έττικαταλαμβάν» Ρ, μάρτττω V
ΟνβΓΐηΐΌ-ν7 (βηδβί.), ανάσταση /, κατα
στροφή/, V, άνατροιτή /, V ; (θ£ β ίθΓΠ1
οί £0νβΠ1ΐηβηί), καταλνσΐϊ./", Ρ
ΟνβΓίΙίΓΟν (νβτΐ), καταβάλλω, καταστρέφω,
αναστρέφω, σφάλλω, καθαιρέω, ανατρέπω,

καταρρίπτω, καταρρέπω V, έκτιίνω V ;
(ΟΥβΓίΙίΓΟν Β. ίΟΓΠΙ οί £0νβΓηΠ16ηΐ),
καταλύω Ρ. ,Γοίη ίη ονβΓίηΓονΐη^,
ονγκαθαιρέω Ρ, σνγκαταλύω Ρ

ΟνβΓίορ, ύιτ«ρέχω V, 0•π•€ρβάλλω V, 1πτμ>-
τέλλω V
ΟνβΓίϋΓΠ : V. ΟνθΓίΠΓΟν. ΟνθΓΐϋΓΠβά,
βΐηΧΟ» V
ΟνβΓίϋΓβ (ϊη ππιβϊο), ιτροοίμιον ΟΤ φροίμιον
η. ΟνβΗαΓββ (οί ηββοίίαίϊοη), λίγοι τη,

ρΐ. Μ»ΚΘ ΟνβΗϋΓββ, έιτικηρνκίΰομαι. Ρ
ΟνβΓν7ββηϊη§ : ν. ΡγοικΙ
ΟνβΓν7ηβ1ιη, ϋττίρβάλλω V, έπικλνζω Γ,

κατακλύζω V, καταχώννυμι Ρ
ΟνθΓν7ΓΟϋ£ηί, ικρισσάϊ
Ον7θ, <5φ(£λω. Ονβ 1>β8Ϊάβ8, ιτροσοφ<{λω Ρ.
Ονθ σβίοΓβ, ττροοφ€£λω Ρ. 0»θ ίη
Γβίυπι, άντοφ«£λω Ρ. Ονηη% Ιο (ρτβρ.),
διά (ιοίΐίι αοο.)
Οντ\, γλαίί/ Ρτονβτύ, Αη ο^Ί ίο ΑίΗβηβ
(ο/. Οοίΐΐβ ίο Νβ•ν70β8ί1β), γλαίκ' €ΐι
Αθήνα* (^1»•.). Ον/Ι-ίοοβά (βρίΐη. ο/
ΑιΚβηβ), γλανκώιτίϊ (νυηκΗ, Ηουχυβτ, Ιο

Ηοτηβτ ρτούαΜφ ηιβαηΐ ΒτΊ%ΙιΙ-βγβά)
Ονη, οηβ'8, οίκιΐοί, Ιδιο», φίλ« (Ηοτη.).
Ργοπι οΰΒ'8 ο^η, Οί οηβ'β ονη, ο(κοθ<ν,
ϊνδοθ» V. Οη οηβ'β ο-Λ-η αοοοιιηί, Ιδία
Ρ. Οηβ'8 οντη αβ'ίΐΪΓβ, τα οΙκία Ρ.
ΟΙαίηι 3β οηβ'β ο\νη, Μαΐίθ οηβ'β ονη,
οΙκ€κίομαι Ρ. ν. αίβο Μΐηβ, Υοιιγβ, ΗΪ3
Ονιτη (νβτ1>) : ν. (1) Ηβ,νβ, (2) Οοηίβββ
Ον/ηβΓ : ν. Μ&βίβΓ, Ρθ88βββθΓ. \νϊίΚοιιί
αη ονηβΓ, άδέοττοτοϊ Ρ
Οχ(οτΟοτν),βοδϊί?ι,/. Οί ογ Ιΐθίοη^ίη^ ίο
οχβη, β6«ιο5. Η(ί•(1» οί οχβη, βονφόρβια
η, ρΐ, V. Ιϋβ αη οχ, βονιτροροϊ V, ταν-
ράμορφο$ V. ϋπνβ ΟΧβη, βοηλατέω.
Τβηά οχβη, βονκολέω V : ν. αΙ»ο Ηβπίβ-
ηιαη. 81α^ ογ βαοΗίίοβ οχβη, βουθντέω
V, ταυροκτονέω V. Ρτον(ΤΟ», Οχ 1θβ»Ιβη

1>7 ίηθ ουηηίιΐίί ίοχ, άλώιτηξ τον βοΰν
έλαννιι : Οχ οη ίΗθ ίοη^αβ (ΐ.β. βοηιβ

νβί^Ηί^ Γβα8οη ίοΓ βίίβηοθ), βοϊ$ 4»1

γλώσσ|| (Αββαη.)
Οχ-ηΐάβ, βο«ία/, V
Οχ-8ί&11, βονσταθμον η, V
Ο^βΙθγ, βστριον αηά ίστρ«ιον τι



Ρ&ΟΘ (βϋίβΐ.), δρόμος Τη, βήμα Μ, V. Ήβ
ηιονρ» ίΐί α φΐϊοΐί ρ&ΟΘ, σπονδή βημάτων
πορίίίται (Εν/Τ.)
Ρ&ΟΘ (ΐ'βτό), φοιτά»
Ρ^οΐβο, Ρίιοϊίγ: ν. (}υΐθυ
Ραοίε (οί ΙιοιιηΗκ), κννηγίσιον η, Ρ
Ρ&οΐτ (ΐτβτό), ο-νσ-κίυάζομαι Ρ, άνασκ€υάζω Ρ.
\'•Μ•\ι (ίΐη αυάίβηοβ), παρασκίυάζω Ρ.
Ραοΐίρά (οι αα &ικΗβηοβ), παρακ<λ<υστός
Ρ. Ρα(&-Ϊ188, κανθήλιο« ί», Ρ
Ρ&β&η, παιάν »ί. 8ϊη§ β. ραβ&η, παιανίζω,
παιωνίζω. [2'Λβ ΟΤ^ ΙΟΟβ Ιώ Παιάν.]
Ρα^αη : ηββ βάρβαροι

Ρβ£θ (ο£ 1)οο1ς) : ιιββ δίλτος ,/
! ν. αίβο

ΑύΙβηάαηύ
Ρβ,^θ&ηί : ν. 8ρβοί»ο1θ
ΡαΐΙ, κάδος ίη
Ραίη (ΐν,ύβΐ.), λίπη _/

)

οδννη /, πόνος 771,
πάθος Μ, πάθημα η, άλγος η, V

,

άλγηδών/ V, 4χο« η, V, ταλαιπωρία /, Ρ. Τγη-
νβΐΐ ρ,αϊιικ, ώδΐνπ,/, ρΐ, V

. Βθίηραίη,
άλγίω, όδννάομαι, πονίω, κακώς πάσχω.
Βθ £γ6Θ ίΐΌΐη ραϊιι, λωφάω, κουφίζομαι
Ραϊη (νβΤ&), λυπίω, άνιάω, όδυνάω V

,

πη-
μαίνω Κ

,

άλγΰνω Κ
,

δάκνω Κ

Ρ;ιίιι£νΐ], άλγίΐνός, οδυνηρός, λυπηρό», ίττί-
πονος, λυττρός V

,

πικρός V
.

Ύβτγ ρ&ϊπΐυΐ,
διώδυνος V

,

αλγιστο* V
,

πολύπονος V
. Νοί

ραϊηίιιΐ, ανώδυνος V
.

ΤΗίη^δ ραΐηίιιΐ 4ο
βγβ &ηά γτπγκΙ, τη τ« όψίΐ άλγιινά καΐ τη
γνώμη (ΤΗηο.)
Ραϊη£ιι1]^•, μόλις, μόγις V

,

άλγιινώς, ίπιπόνως

Ρ

Ραίηΐβββ, άλυπος, Αλύπητος V
,

ανώδυνος V

Ρ&ίηβ, σπουδή _/
) προθυμία,/! Τ&^θ ρα,ΐηβ,

σπουδάζω, σπουδήν (χω, ποιίομαι, ΟΤ τ£θημι,

πονίω V
.

Ρ;ιίη8ΐα1άιΐ£, φιλόπονος : ν.

αίβο Ρϋϊ^βη*. ΡτονβτΙ) (οί 8ρβ.ηη§ ηο
ραΐηβ), Ιιβ&νβ ηο βίοηβ πηίαι-ηβοί,

πάντα κινήσαι πέτρον (Ειιτ.) ; (θ£ ρβίηβ
ίηΐίοη ίη νβ,ϊη), (1) 1ν βδατι γράφ€ΐν
(ΡΙλΙο), (2) πόντον σπ«ίρ€ΐν {ΤηβορηΟ),

(3) πλίνθον πλΰναν (ΡΙν,Ιατοη), (4) ΔΙ-
θίοττα σμήχ€ΐν (Α ββορ)
Ραίηΐ (βιιόβί.), χρώματα, η, ρΐ; (ϊογ ίηβ
ίασβ), ψιμύθίον η, Ρ
Ρ&ϊηί (ΐ)β^),ϊωγραφίωΡ, γράφωΓ. ΡαΐπΙβά

(θ£ ίΐΐθ £»0θ), ίξηνθιο-μίνοϊ (4η)
Ρ»ϊηίβΓ, γραφ<ν« τη, ζωγράφος τη, Ρ. Ρογ-
ίΓβϊΙ-ρΒ,ϊηΐθΓ, «Ικονογράφοϊ τα (ΑτϊίΙ.)
Ρ&ίη(;ίη£, ζωγραφία /, Ρ, ή γραφική Ρ.
81<ϋ£υ1 ίη ραϊηΐϊη^, ζωγραφικοί Ρ
ΡαΪΓ, ζίΐγος 7!, σννηρΐ*/, {υγάν η, Γ
. Ρ&ΪΓ
ο£ 1)6£ΐχι1ϊ£υ1 οηίΙάΓβη, οηινωρΙ$ «Ιΐτίκνοϊ

(Εν,τ.)
Ραΐαοβ, βασίλαον η (ι ι χα. ίη ρΐ.), Ρ, δόμοι
τη, ρΐ, V

,

δώματα η, ρΐ, V
,

μέλαθρον η, V

Ρ&ΐβ, ώχρας, χλωρός V
,

\(νκί% Ρ. Β<Ό01Π0
ρ&ΐβ, χλωραίνομαι V

ΡαΙβηβδβ, ώχράτηβ,/ΐ Ρ
Ραΐϊηοάβ, παλινωδία 7

! Ρ
Ρϋΐίδ&ΐΐβ, σταυροί τη, ρΐ, σταύρωμα η, Ρ,
φράγμα η, Ρ. ΡογΙ^ \νϊίΚ ρα1Ϊ£{κ1β3,
σταυρό» Ρ

,

διασταυροω Ρ, προσταυρόω Ρ,
χαρακόα Ρ
ΡαΐΙ ; ΤηΓον α ρβ,Π ονβΓ : ν. ΟνβΓΒΐιβ,άον

Ε. 23
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Ρβΐΐθί, χα|Μίνη./; V
Ρ&ΙΠαΙβ, μ«ιο» Ρ, Ιπηλυγάζομαι Ρ : V. «/*';
ΟνβΓβηαάον
Ρ&ΐιη (ί,Γββ), φοίνιξ τλ, /"; (ο£ ίηβ Ιιαικί),
»αλαμη/, V
Ρα1ραΙ>1θ : ». Ενκΐβη*
Ραΐρίίαίθ, παλλβ Γ, φρίσσω Γ, όσιταίρω V,
6ρχ«'ομ.αι V

Ρ&ΐβ^ : ν. Ρ&Γ&Ι^ββίΙ
Ρ&Κγ}', φαύλοι, «ύτ«λή$, ταττίΐνό»

Ρβ,ΠίρβΓβοΙ, 1)β, τρυφαω, χλιδαα V
Ραη, κιραμιον η, Ρ
ΡαηάβΓ ίο : ν. ΗιιηιοιίΓ

Ραηβρ^ΓΪο : «. Ρπιϊββ. ΊΊιβ Ραηβ^ηο
(θ£ ΙβΟΟΓ&ίββ), & πανηγνρικοϊ λόγο* (ρ>νρ.
Εβδϋναί ΟΓαΙΐοη)
Ρ&ηβ£7ΓΪ8ΐ, ίπαινίτη* »», Ρ
Ραιΐ£ : ν. Ραϊπ
Ραηϊο : ν. ΕβαΓ. Ραηϊο-βΙΗοΙεβη, Ικπλα-
γ€ί5, {κττίίτληγρ^νο!

Ρ&ηορΙγ, πανοπλία ,/) παντινχία /, V, άμφι-
βλήματα πάνοπλα (ΕΐΙΓ.). ΑΓΠΙβά νϊΐη
α ραηορί^, πάνοπλο» V

Ραηύ, ασθμαίνω V
,

άστταίρω V
,

φνσιαω V.

Ραηίίιΐ", νττ' Ασθματος κο»οϊ (Αββοη.).
ΡΛηίίη§ Ηγθ&ΙΗ, πν«ίμα ήρ<θιο-μ<νον

(Ενν.)
Ρβ,ηίηβι•, ιτάνβηρ τη, Ρ
ΡαρβΓ, ΡορβΓβ : υ,βε δΛτος /, V, γράμματα
η, ρΐ, Ρ. Α Ηίίΐθ ρϊβοβ ο£ ρβ,ρβι• (β

,

811ΐηπ1θη8))μικρονΐΓΐνάκιον(Ζ'β»1.). Ρ&ρβΓ
ίίπηίϋδ, ΕθΓ0β8 ΟΠ ρ»ρβΓ, ίπιστολιμαΐοι
8υνάμιΐ5 (Ι)νιη.)
Ρ&ρ^Γ118, βίβλοι /. 0£ ρ&ρ^Γ118, βύ-
βλινοΐ
Ρ3.Γ8,θ1β, λόγ05 τη

Ρβ.γλ(3θ (ρΓοηιβηβ^Ιθ), π«ρ£πατο» τη, Ρ;
(πίκιλν) ίττίδιιξίϊ /. ΜίΛβ .1 ρϋΐ'ίΐιΐο,
4πιδ<ίκνυμαι Ρ, καλλωπίζομαι V

Ρ&ΓαάοχίοαΙ, παράδοξος Ρ, άτοπος Ρ.
δίανββ οί βνβΓ^ πενν ρ»Γβχ3οχ, δοΰλοι
τών α<1 ατόπβν (ΤΚυΛ.)
ΡβΧβΠθΙ, παράλληλο* (ΑτίβΙ.). Μβ,ΓοΗ ίη

ραι-αΐΐβΐ Ηπββ (ο£ ίνο απηίθβ), ίπι-
παριιμι Ρ

ΡαΓ&Ιτβεό1, 1)β (ΙϊΙ. αιχά τηβΙαρΗ.), παρα
λύομαι Ρ. Ρ&ΓΛ^ββά ΉΓΪίΙΪ ίβΛΓ, <κ-
ποτληγμίνοί
Ρβτίίπιουηί;, κνριβτατο*. Οουηί ο£ ρ»Γ&-
Πΐοϋηί, ίηιροΓί&ηοβ, π<ρΙ πλιίο-τον ττ-οκ'-

ομαι Ρ
ΡαπιπιουΓ, 4πακτοί άνήρ (8ορη.)
Ρβ,Γββίίβ, παράσιτοι τη, Ρ
Ρ&ΓββοΙ, σκιάδηον η (Ατ.)
Ρβτοη : ν. Ώγ?
Ρβπίοη : υ. ΕοΓ^ίνβ, ΕθΓ£Ϊνβηβ83. Ββ§
ρβχάοη, παρίιμαι. Ρβ,πίοΐΐ&οΐθ, ο-νγ-
γνωστοϊ V. Ββ ρΛΓάοηΒ,ϋΙθ, ο-νγγνώμην Ιχκ
Ρ»Γβ, πιρικόπτω Ρ
Ρβ,Γβηί, τοκιν$ τη, γον«νϊ τη, οί τ#κ^ντη V

,

οί φύσαντ«5 V : ν. αίβο Ε&ΛβΓ, ΜοΐΙιβΓ.
Ββ α ρείΓβηί : ν. Ββ^βΐ^ Βπη§ £ογϊΗ.
ΟΙιβΓΪΒΐι ρ.ΐΓθπΙβ ίη οία α§ο : ν. 0\Λ
Ρβ,ΓβηΙ&^β, γ<νο» η
Ρ&ΓΟηΙβ,Ι, γ€ν«'θλΐ05 V

ΡαΓβηΐΙ]Θ8Ϊ8, 08 Ά
., (ν μίσω

Ρβ,Λ, τταράδίΐσο5 η (Χβη.)
Ρβ,ΓΪβα : Μί« δήμος (ί>βπΐθ) τη, Ρ
Ρ»Γΐβ7, λόγοι τη, ρϊ. Ρ»Γΐβ7 νίίη :

υ. Νβ£θϋαίβ
ΡαιΊίίΐηιβηΙ : ν. Αβββπιοί^. ΡαΓΐί»πιβη-

Ι&τγ ογβ,Ιογ^ : ν. Βηβίοήο (άβΗΙ)βΓ8.4ΐνθ)
ΡίΙΓΟ(ΐ7, παρωδία,/, Ρ
ΡαΓοΙθ, αδίσμος φυλακή (7%κ ε.

)

Ρβ,ΓΓΪΟΪάβ, πατραλοίας τη, Ρ
,

πατροφ^ντης
τη, V

,

πατροκτίνο» τη, V. Ραιτίοίάαΐ,
πατροκτ<5νοϊ V

ΡλγγοΙ, ψιττακη,/) Ρ

Έ&τνγ : ν. Λν&κΐ οδΓ. ΡτουβτΙ, Το ρβ,ΓΓ^τ
βνβΙ7 ίηπίβί 18 ηβ,ΓεΙ, άπάσας λαβάΐ δια-
φίΰγίΐν ον ρ<).διον (Ρίαίο)
ΡαΓδίηίοηίοΐΙδ, φβιδωλό;, ιϋτίλήί
ΡβΓβίπίΟη^, φ«ιδώ /, V

,

φιιδωλία /'
, Ρ

Ρβ,ΓδΙβ^, σΛινον η
ΡίΐΓΒηΐρ : ΡτονβτΙ), Εβ,ΪΓ ^ΟΓίΙβ 1>ιιίΙβΓ ηο
ρβιΓδηϊρδ, βήματα αντί άλφίτων
ΡαιΊ (βιώβΐ.), μφο? η, μοίρα ί, μόριο ν η ;

(άνι^)! \^Ρ°* η> τα£ι» / Ρ• ΙΌτ ηΐ7
ρβ,Γί, ΤΟνμον μ«ρ05 Ρ

Ί Ιί 18 Π17 ρβ-Γ*,
προσήκιι μοι. 1ι 18 ποί απ)- οπθ'β ραι-ί.
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ο4 τοβ τυχόν™» Ιστί. II Ϊ8 ηοί ίηβ ρ&Γί
θί 8, νΪ8€ ΙββΟΠ ίΟ ΟΊόΠΟ οηβτπιβ, ο*

ιτρο» Ιατρού σοφοί θρηνιίν ίπωδάϊ (8θρη,.).
Τηθ §Γ68>ίθΓ ρβ.ΓΪ, θί πολλοί, ΤΟ πλέον.
Α νβΓ^ 8Π18.11 ρ&Γί, πολλοστον μόριον Ρ.
Οΐ ηΐ&Ιψ ρατίβ, πολυμ<ρή» Ρ. Τ&ΐίβ

ρβχί: ν. 8η&Γθ. ΤΉ,Ιίθ β. ρβΓβοη'β ραι-ί,
τά τινθ5 φρονί'ο»
ΡβΓΐ (νβτο αοΐ.): ν. Όϊνιάβ. Ρβ,γΙ £γοπι,
λ«ίπ», διΐο-ταμαι, άιταλλάο-σ-ομαι. ΡίΙΓί
νϊίΗ : ν. Οϊνβ, 8β11
ΡαΓΐ»1ΐθ : ν. δηβτθ
Ρβ,ΓίθΓΓβ : ΜβΓθΙ^ & ζ&γ ρβ,ΓίβΓΓΘ &ηά
(τηΙχΊΙίκΙιηίΡηί, οΐ νββίίη, κηιτίον καΐ

έγκαλλώτασμα πλούτου (Τ/ΐΊΙβ.)
Ρβ,Γίί&Ι (ο£ β ^α^13θ), Αδικο» ; (ίοννβτάβ α

ρβΓβοη), <ύμ€νη5, ράδιο»
Ρ&Γίϊβ,Ιίίν', χάρι»/ €*μίν•ια/
Ρ»Γ4ί»1ΐ7, μίρο» τι, το μέρο» Ρ
Ρίΐι-ίίοϊραΙβ ϊη : ν. 8Ηλγθ

Ρ»Γΐϊοϊρ8.ίίοη : ν. 8ηβ,πη£
Ρα,ι-ίίουΙ&Γ (ρην&ίθ), Κιο» Ρ; (οηίβί), €ΐ»τι»,
& μάλιστα Ρ, ίξοχο», έξαίρίτο» ; (ρΓβοϊδθ),
ακριβή»
ΡΛΓίίοαΙβΓΐ^, σφόδρα, πάνυ, μάλιστα, ούχ
ήκιστα, κάρτα V
Ρβ,Γίίη^ (βίίόβί.), απαλλαγή/
Ρβ,Γίίβαη, στασκίτη» τη, Ρ, ό ατασιάζων Ρ
ΡατίΙ^, το μίν οτ τά μ<ν (αηβ. \)

]) το δί οτ

τα &), μίρο» τι Ρ. Αηά ρ&τίΐ^ λΙβο
ΪΓΟίιι «απρίοίοη, καίτι και υποψία (Τ/ιιια.)
Ρβ,ΓίηβΓ, κοινωνό» ηι, / συνιργό» τη, /

ο-υλλήιττωρ τη, /, V
,

σύννομο» τη, / V

Ρβ,ΓίηβΓβΗίρ, κοινωνία/
Ρβ,ιΐη(1§θ, -ττί'ρδιξ τη, /

ΪΆΤΐγ, στάσι» /, στασιώται τη, ρΐ, Ρ ; ΟΤ
ιι,αι: φίλοι οτ οί ττίρί τίνα. ΤΗθ 8,ί1Ιιβΐ'6ηί8

ΟΪ Ηΐ8 ραΐΊ}», οΐ τή» ίκίίνου προαιρί'σιω»

(1>'ΐη.). ΤΗθ ό!π1Ηη§ βηά πιβΓβηβΙΙίησ;
ΟΪ ίΙιΙΗ ραιΊν, ή ιταρα<ΓΚ«υή καΐ ή τταρά-
ταξι» τούτων (Λββο/ιίηββ). Βθίοησ Ιο Λ
ρβΓβοη'β ρ»ΓΪ7, φρονί» τά τινο» Ρ. Ρβι•ίν-
βρίάί, φιλονικία / Ρ, τ6 στασιωτικόν Ρ,
το έταιρικόν Ρ. Τΐΐθ ρβ,Γίίββ (ίη 8, βαίί),
οΐ αντίδικοι Ρ

Ρβτνβηιι, νιόπλουτο» τη, Ρ

Ρ.155, Ρ&33 Ιη', πάρ«ιμι, παρ/ρχομαι, παροί-
χομαι, ιτιράα V

,

Ίταρασ-τίίχω V
,

ιταραμ<ί-

βομαι V; (£βί ΒβίΟΓθ) φθάνω. ΡΕ188

ονοι\ Ραβδ <αϋΓ0<!8, (η-€ΐμι, ύιτ<ρβαίνω,
διαβαίνω, ΰττίρβάλλω, διαβάλλω, πιραιά-
ομαι, 8ιαπ<ραι6ομαι, διαττίράω Υ

,

8ΐ(κπ<ράω

V
,

δΐί'ριτω V
,

διαστίίχω V
,

διαβαΒίζω Ρ,
διαπορ#νομαι /

',

διακομίζομαι Ρ. ΗίΙΓοΙ
ίΟ ρ»88 ΟνβΓ, δνσ-βατ05 Ρ. Ρθ88 (ίίΠΙΘ,
Ιϊίβ, βίο. ), διάγω, διαφέρω, διατρίβω,
δκ'ρχομαι, διφ'ρχομαι Ρ, διαγίγνομαι Ρ

,

ίκτληρόω V
,

εξαίρω V
,

άντλίω V
,

ΟΤ Μ8Β ιταν-

ήμ€ρο« V
,

Ρ&83 ΙΪΠ16 ηυΐβί] γ
,

ήο-νχίαν Ιχω
ΟΤ άγω Ρ. Ρθ88 (Ιβ,^δ), τίθημι ΟΤ τίθιμαι.
Ι^ννΒ ^ΗϊοΗ Ηβ,νβ οββη ρβ,88β<3 ογ ννίΐΐ
Ιχ' ]κΐ8κο(1 ϊη ΙΙιο ΐυίιΐΓβ, νάμοι ο

ΐ

κ€ίμινοι
καΐ ϊτι τίθηο-όμίνοι (ΡΙαΙο). Ρ&38 ΟΠ (ϊη
31100683Ϊθη), διαδίδω μι Ρ ; (,ΊΒ ;ι Μ',αίοΐι-
νΟΓά) τταραγγίλλω. Ρ&33 ΟνβΓ (ΟΠ1ΪΙ),
ίάω, παραλιίπω, τταρίξίίμι Ρ. Οηβ ηΐΙΙΒί
ρ»88 ΟνβΓ (οίηϊί), τταραλίΐΐΓτίον Ρ. Γβί
ραβ8 (αη ορρθΓίυηϊί7), παρίημι. Γιβί

ίι ρα8β ! (τω V
.

Ραβ8 (ηβιιΐ., &3 ίϊπΐθ
άθ6β), ίϊμι, προβαίνω, διέρχομαι, ίξήκω.
Οοηιβ ίο ρ»88: ν. Η&ρρθη. "^118,1 18
ρ8.88ΐη£, τα δρώμινα. Βι-ίη§ ίο ρα88 :

V. ΑθΟΟΜ})1Ϊ3ίΐ
Ρ»88 (ίΐώίΐ.), σ-Γ€νωπθϊ /, τά στ<νά Ρ,
«Ισβολή /} Ρ. "ννϊΐΗ η&ΓΓΟν ρθ88β8,
οτίνόιτοροί. Τ1ιίη§8 νϊΐΐ οοιηε ίο ΐΗϊβ
ραδ8, «1« τοντο ιτιρκΓτήσίται τά πράγματα

(Ώβηι.)
Ραββαυίθ, διαβατό» Ρ

,

ιτιράσιμο» V. Έα»ί\γ
ρα88&θ1θ, €Ϊττορθ5

Ρ8δ8α§β, πάρο: τη, οδό»/ δίοδο»/ ίξοδο»/
διέξοδο»/ Ρ, διάβαο-ι»/ Ρ; ( ον -ννΉ,ίβΓ),
πορθμό» τη, πλου» τη, διάπλου» τη, Ρ,
ίκπλον» τη, Ρ. Ι7ηάθΓ£Γ0ΐιηά' ρΕ888,§β,
βρνγμα η, Ρ. Μιιΐίο α ραββα^β, όδο-
ιτοίία Ρ
Ρθ88α^θ (ίη Β. Ιιοοίί), χωρίον η, Ρ, γράμμα
η, Ρ ; (ϊη β. ροβηι), £<)οί»/ Ρ
Ραδδβη^βΓ (οη 1κ.ΐίΐι-(1 βηϊρ), πιρίνιω» τη, Ρ,
{ττ«ισβάτηϊ τη, V

23-2
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Ρβ83Ϊοη (ίβθΐΐη»), πάθο» η, Ρ: ν. αίβο
(1) Ι,ονβ, (2) Απ^θγ. ΤΗβ ραβδϊοη οί
Ιονβ, το €ρωτικί>ν ττάθοϊ (ΡΙαίο), Ιη £1
ραββίοη, ίι' ('ργήϊ, προϊ όργήν Γ
Ρθ881θηαί6, οξύϊ, θνμονμ£νος, άκράχολοΐ Ρ,
6ργ£λθ5 Ρ, θυμοαδήϊ Ρ, όξύθυμοϊ Γ, 4£υ-
κάρδιοϊ Κ, δύσ-οργοί V. Ββ ραβΒΪΟΠΙΐίβ,

όξυθυμίω Γ, άκραχολίω Ρ. Ιχ>νίη§
ραΒδίοπ.ιΙβΙ^, δΰο-ίρωί. Ραδίίοτι&ΙοΙ^
άβνοίβά ίο νϊβίοηβ,Γγ βοΐιβπιββ, δυο-ίρωτίϊ
τών απάντων (ΡΛΐίίϊ.)
Ρα38Ϊνβ, ρ<£θυμ09, ήμ«ρ05
Ραβί (ρτβρ.) παρά (ινϋη αοα). Ραβί (<κ2)'.)>
φρούδοι, ο πρίν (χρόνοϊ), ο ΐ7ρ<ίσ'βί(ν),
6 ττάρο$, ο τταρίλθών, ούξίληλυθώϊ V. Τΐΐβ
ρ»8ί, το ιτρ£ν, τά πίπραγμένα. Ββ ρββί,
οίχομαι
ΡακΙίιιιβ : ν. 8ροΓί
ΡαβίΟΓαΙ, νομάϊ V. Ρ&δίΟΓ&Ι ροθΐΓ^, βου
κολική μονσα (ΤΗβΟΟΤ.)
ΡαβίιΐΓβ (βΐίδίί.), νομή /, βοτάνη /. Κϊοΐι
ραβίΐΙΓΘ, ίύφορβία /, V. Οϊνίπ§ γϊοΗ
ρίΙΚίΤΙΓΡ, ίίίβοτοϊ V. 8ϋΠ1Π1βΓ ρ&δίΐΙΓβ,

βουθ<ρή$ λιιμών (βορίΐ.). Ρ&βΙΐΙΓΘ ίοΓ

ΗθΓ8θ8, ίπποφορβιον η, V
ΡηβΙιιΐΓθ (νβτΒ αοΐΧ νίμ» (οί ΗθΓάδίηβη) ;
(ηηιΐ.), νέμομαι (οί οβ,ίίΐβ)
Ραί, καταψήχω V
ΡαίοΗ υ ρ (ηιείαρίι.), ίπορράπτω λίγο ν

Ραίβηί : υ. ΟΙβ&Γ
Ρβ,ίβπι&Ι : ν. Έα,ύιβτ

Ρ»ί1ι, Αδά* /, δίοδο; /, Γ, πό>ο* ίκ, Γ,
στίβο» 7)1, Γ, οίμοϊ ΤΠ, /, V, ατραποί
/, Ρ.
ΡαΙΙίθΙίο : ». 8ιμΙ
Ρβ,ίΐΐΐββδ, άστιβή» V, άβατο» Ρ"
ΡαίΐθΠΟβ, το καρτίροϊ". καρτίρία _/

] Ρ, καρ-
τίρησι»./", Ρ, υπομονή./", Ρ
Ρϋ,ίίθηί (<&//.), καρτιρό», τλήμων Γ

,

τλησι-
κάρδιο: Γ

,

κορτ«ρικο5 Ρ, μινιτά» Ρ. Ββ
ρα,Ιϊβηί, Ανέχομαι, καρτίρί'ω. ΒβαΓ

ραίϊβηί1)Τ, υπομένω, ο-Τί'ργω, αγαπάω Ρ,
Ιτλην Γ
. Ι Ιια,νβ βββη ρίΐΐίθΐιΐ 1οη§
ΘΠΟΙΙ^Η, Κίκαρτί'ρηται τάμα (ΕηγΛ

Ρ»ίϊβηί(8Μδβ<.):Αοϋοηιρ8ηρη§1,1ΐθ(3οοΐθΓ8
ίο 0Π6 οί ίΗβΪΓ ρ&ίϊβΐΐίβ, μίτά των Ιατρών
«Ισ-ίλθών παρά τίνα των καμνοντων (ΡΙαίό)
Ρ&ίίβηίΐ^, τλημένω» V

,

€ϋφ<$ρα» V
,

προ» το

καρτίρίν (βορΚ.). Ρ&1ίβηίΐ7 βχρβοί,
καραδοκέω V

ΡαίτΐαΓοΙιαΙ : Ηανβ α ρβ.ίπ&Γο1ΐ£ΐΙ £ογιπ
οί §ονβΓηπιβηί, πατρονομίομαι (ΡΙαΙο)
ΡΛίΓΪΐΙΙΟηΥ, τά πατρώα Ρ
ΡίΐίποΙ, Ραίποίίο, φιλόπολι«, φιλοπτολι« V.
Ηθ 13 α Ιΐ'ϋο ραίιΊοί, φιλοπολικ οίτοι
όρβώϊ (1)οη.)
Ρ»ίΓΪθίΪ8ΐη, το φιλάπολι Ρ

ΡαίΓοΙ, πιρίπολοι ηι, ρΐ, Ρ
Ρβ,ίΓΟη, προστατηϊ τη, πρ6ξ«νο$ τη, /. Ι

νϋΐ ηοί 1)θ βηΓοΙΙβά ιιηάβΓ ΟΓβοη ω
ΠΙ^ ρϋίΓΟη, ού Κρί'οντοϊ προοτάτον γ€-

γράφομαι (βορίι.). Ββ Β. ρ3.ίΓ0Π, προξίνίω
Ρ»ίίβΓ, παταγίω
Ρβ,ίίβΓη, ί κδίδαγμα η, V

,

παράδίίγμα η, Ρ,
τίποϊ ιη, Ρ
Ρβ,ΙΙΟΪί^ : 1186 ολίγοι ΟΤ οι πολλοί
Ρβ,αηΛ: ν. ΈέΙ\γ
Ρβ,υρθΓ : ν, Ροογ
Ρ&118Θ (βωδβί.), Ανάπαυλα /, άνάπαυο-ΐϊ_/*, Ρ
Ρβ,υβθ (υβτδ) : ν. Οββ&β
Ρβνβ, στορίννυμι. Ρανβά, ίο-τρωμίνοϊ Ρ,
λιθίοτρωτο$ V

. Ριινβ ΙΗθ \ν&7 (τηβίαρ/ι.),
προοδοποι^ω Ρ

Ρβ/ν, πού» ηι
Ρίΐνη, νποτίβημι Ρ
Ρ8.γ(«ίδβ<.), μιο-θίϊ -111,μίσθωμα -ι), Ρ. Ραΐΐ
■ρα,γ, μιο-θο$ ίντίλήϊ (Ββτη.). Α ηιοπίΗ'κ
τρβ,γ, μηνόϊ μιο-θ(55 (ΡΑμο.). Ββοβίνίπο;

ρα^ μιο-θοφιίροϊ Ρ. \νΐίΗοαί ρβ,^ (αάν.),
αμισ-θί, (αφ'.) αμιο-βος V

Ρ.1}' (νβΛ), τίνω, τίλίω, φέρω, άποδίδωμι, κατα-
τίθημι, ίκτίνω, άποτίνωΡ, ύποτ«λ<ωΡ. Ρ&^
α ρΐ'ίοο ΪΟΓ, άντιδίδωμι. Ρίΐν 1Π ίκίνιιιιοβ,

προδίδωμι Ρ. Ρβ.^ Οβ8Ϊάθ8, προσαποτίνω
Ρ. Ηβΐρ ίο ρβ,7, συνικτίνω Ρ. Οηβ
ηιιιβί ρβ,^ι Αποδοτίον Ρ. 8θΓνβ ίοΓ ρ»7,
μιο-θαρνί», μιο-θοφορίω Ρ. Μαΐ^β οηβ ρα_ν,
πράο-ο-ω τινά άργύριον Ρ. Ρ»γ (βοΙθίβΓβ),
μισθιίω. Ρα)' (ρβηαΐί^), δίκην δίδ»μι
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Ρβ,νπΐίΙβίθΓ, μιο-θοδότης τη, Ρ
Ρ&νπίθηί, φορά/, Ρ, ίν68οσ\%/, Ρ, ϊκτιστ.»/,Ρ
Ρθ&, τι•£<γο5τη. ΟΗίο^-ρβ&, ίρίβινβοϊ τη

ΡβΛΟβ, ιΐρήνη /, ήσνχίο /, Ρ, <πτονδα£ /,
«τννολλαγή^ Ρ. Μίΐΐίο ρββ,οβ, οττίνδομαι,
καταλύω ιιηά καταλύομαι Ρ, ο-υναλλαο--
σομαι Ρ. Ηβ.νίη§ ίουηεΐ ρββ,οβ, ο-«σω<τ-
μίνος (Λ'θ/;/(.)
ΡβίΙΟθίαΙ, ίίρηναϊος Ρ, ιίρηνικος Ρ : ν. αίβο
(ίϋϊβί. Ρββ,ββΜΙν, ιίρηνικώς Ρ. Ιάνθ
ρβ3,Οβ£ΐΐ11ν, <1ρην«ν» Ρ
Ρββοοοΐ:, ταω« τη

Ρβ&ΐί, άκρα /^ κορνφή /ϊ λόφος τη
Ρβ»ΐ8 (ΑΙείΠΙΠΙδ), όρβιάσματα Π, ρΐ, V
Ρβ&Γ, βγχνη/ 7
ΡθλγΙ, μαργαρίτης τη, Ρ
Ρβα8»η(, αγρότης τη, Γ, άγρώστης »», V,
γαττονος τ/ι, ^, γ«ωργός τη, Ρ, αυτουργός Ρ
ΡβΙΛΙβ, ψήφος /, λίθος τη. Ρτονβτύ, Το
οουηΐ ίΗθ ρβοβίββ οη Λβ βΗογθ, λίγίΐν
ττοντιαν ψάφων αριθμόν (Ι'ίηά.)
Ρβοΐί (υβτδ), δάκνω
Ρβοπί&ίϊοη, κ\οιΗ\/, Ρ
ΡοοϋΗαΓ, ίξαίρ€το5, ϊξοχοϊ, Ιδιος : ν. αίβο

δίΓϋΠ^β
ΡβουΙϊβΓϋν, Ιδιότη*/, Ρ, το Ιδιον Ρ
ΡβοΰπίΛΓΥ : ν. Μοπβν. Τΐιβν ΐπιροδβά α

ρβΟϊΐηΐ&Γν βηθ, ίζημ£ωο-αν χρήμαοτιν

Ρβάβδίαΐ, βάθρον η, βαο-ις/ Ρ
Ρβάΐ»Γ6θ, γ«ν<αλογ£α /, Ρ
Ρβάίπιβηί, άί'τωμα η, Ρ, α«τ<5ϊ τη (Αν.)
Ρββΐ (βιώβΐ.), ιηρικάρττιον η, Ρ
Ρββΐ (νβτδ), λέιτ», ίκλίττω, λιπίζω Ρ
Ρββρ ΟΙΐί, ΐΓροκΰιττω Ρ, τταρακίτττω Ρ
ΡββΓ ΓΟΙΙΓκΙ, παττταίνω V. ΡβθΓ ίπίθ,
ΙΐΓ«ΜΓΚνΐΓΤω Ρ

ΡβθΙ•1βΒ8, ίξοχώτατος, 4 ττάντ άριστο* V
Ρβ6Γ8, οι όμοιοι (β,ί 8ρ»Γίβ,) Ρ
ΡβθνϊβΗ, δύσκολος. Ββ ρβθνίβΐΐ, δυο-χ«ρα£ν»
Ρ, δνο-κάλβ* Ιχ» Ρ
Ρβ1£: ν. Μοηβν

Ρθ£ (βίίόβί.), ιτάο-ο-αλοϊ «υ, V
Ρβ£ (νβτδ), ΐΓασ-ο-αλιΰω V

Ρβΐίοβ,η, ιτ«λίκά« τη, Ρ
ΡβΙΙ-ΠΒθΙΙ, ανω κάτ», φύρδην V, άναμίξ Ρ
ΡθΙΙνίΟΪά, διαυγής V, διαφανής Ρ
ΡιΊί, βάλλω
Ρβη (£ογ -ΒΤΓΐΜη^), γραφίς / Ρ; (£ογ
αηίηιειίδ), ο-ηκός τη
ΡβΠαΙ, δημώδης Ρ
Ρβη&ΙΙν, δ£κη_/, ίημία,/, τα Ιττιτίμια, τίμημα
Μ, Ρ, βφλημα η, Ρ, {ΐΓΐβολή/ Ρ, ιτοινή/
Γ, αιτοινα η, ρΐ, V. ΛίΓιχ α ρβπειίίν,
ζημίαν ταοτπο, {πιτ£θημι 0?• ττροο-τίθημι.
ϋβ&ΐΐι Ϊ8 β,βίχβά £18 8, ρθη&ΐί;^, θάνατο*
ζημία ίττικ£ϊται (ΗβΤ.). ΙηΟΙΙΓ 8, ρθΠ&Ιί^,
ζημίαν όφλισκάνω Ρ. ΐβ,γ Β. ρβη&Η^,
ζημίαν ίκτίίνω Ρ
Ρβηάβηί, ίξηρτημί'νος, μίτάρο-ιοϊ V
ΡβηβίΓ&Ιβ, ττίραίνω, διέρχομαι, διαπ<ραω V,

διφο-ο-α) V. ΡβηβίΓ£ΐίίη§, διανταϊοϊ V
ΡβηβίΓ&ΐΐοη, οξντης/ Ρ, άγχίνοια/ Ρ
Ρβηίηβαΐίΐ, χ«ρο•<5νηο•θϊ^ Ρ
ΡβηϊΙθηοβ : ν. Κβρβηϊαηοβ
Ρβηϊίβηίίβ,Γ^, σ-ιοφρονιοτήριον « (ΡΙαίο)
Ρβηηίΐηΐ;, Ρβηηοη, ο-ημ<ΐον η
ΡβΕηί1β88 : ν. Ροογ
Ρβηη^, ίβολός τη, Ρ
Ρβηβϊνβ : ν. ΤήοιιφίΐυΙ
Ρβηί Ιΐρ, ιτ€φραγμίνο5
Ρβηιιήουβ, γλίο^ρος Ρ
ΡβηιΐΓ^ : ν. ΡονβΓί^
ΡβΟρΙβ, λ«»5 Τη, δήμος Τη, ιτλήβοί τι, Ιθνο* η,

ο-τρατί» τ/», V. Οί οτ 1)θ1οη§ίη^ ίο Λβ
ρβορίθ : ν. ΡαΜϊο. ΤΗθ -ντΗοΙβ ρβορίβ,
ττανδημία^ V. 0£ ίΐΐβ νΗοΙθ ρβορίθ, ιτάν-
δημος. "ννίίίΐι ΐΐιβ νΐιοΐβ ρβορίθ (αάν.),
ττανδημίί. Οηθ Οί ίΐΐβ ρβορίβ, δημότη* τη.
Ηΐ11•:ΐη§αβ ίΐΐβ ρβορίβ, δημηγορίω Ρ.
ΡΙβΛβίπ^ ϋίβ ρβορίθ, δημοτίρττήϊ V
Ρβθρ1β(ρβΓ8θη8),ανβρ<*η•οι7λΙ,ρί;(8ϋΙ))βθ1ΐ8)Ι
οι αρχομ<νοι, αοτοί ίτι, ρΐ, πολΐται τη, ρΐ
Ρβορίβ (νβτΐ) : υ. Οοίοπίδβ. ΤΗΐοΙεΙ^•
ρβορίθά, ιτολυάνθρνίΓο* Ρ
ΡβΓΟβίνβ, αίο-θάνομαι, ίπαισβάνομαι, όράω,
καθοράω, μανβάνω, γιγνώσ-κω, ϊννοΐω, κατα-

νο«β Ρ, καταμανθάνω Ρ, ο-ννίημι V. ΡβΓ
Οβίνβ 1)β£θΓΘ, ττρονοίω, ιτροαιο-θάνομαι Ρ
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Ρβι-οβρϋοη (1>7 ίΐιβ θβηββκ), αϊσθησι* /;
(\>γ ίΐιβ πήηά), νόησι*/ Ρ. Οΐ^βΟίδ ο£
ρβΓΟβρΙΪΟΠ (ϊ>γ ίΐΐβ 8ΘΙ18β8), τά αισθητά
(ΡΙαΙο) ; (ον ί&θ πιϊικί), τά νοητά {ΡΙαΙο)
ΡβΓΟβρΙϊνβ (ογ ίΗθ ββηβββ), αίσβητικό* Ρ ;
(\>γ Λθ αιίηά), νοητικό• Ρ
ΡβπΛβ,ηοβ : ν. ΡβΛ&ρβ
ΡβΓβ§ΓΪηίΐΙϊοη, αποδημία/ Ρ
ΡβΓάίίίοη : ν. ϋθΛίΙι, ΒβΒίπιοίίοη
ΡθΓΘΠίρΙΟπΙ^, αντίκρυ* Ρ, διαρρήδην Ρ
ΡβΓβπηϊαΙ, άείρυτο* V : ν. αίβο ΕΐβΓη&Ι
Ρβιίβοί («<//•), τΑ«« αηά τέλειο;, παντελή*,
εντελή*. Ρτον&ΓΟ, ΪΌϋΓ-δφΙΕΙΓΘ (ϊ.β.
ρβιίβοί), τετράγωνο* άνήρ (8ίτηοηίάε8 φι.
οι/ ΡΙαΙο)
Ρβΐίβοί (νβτο), τελίω, τίλίΐόω, ίξίργάζομαι,
Ικττονίω, ίκτίλειόω Ρ
Ρβΐ"ίβοΙίοη, τελειότη*/ Ρ, το τίλίον (ΡΙαΙο)
ΡβΓΪβΟΐΙ^, τελίω* αηά τίλίίω5, πάνυ, παντε-
λώ*, κάρτα V, αντίκρυ* Ρ
ΡθΓβάίουβ, άπιστος, δόλιος, δολερό;, ίπί-

βουλο*

ΡθΓβά^ι άπιο-τία / προδοσία / άπατη /
επιβουλή/ Ρ
ΡβΓίοΓ&ίβ, τρυπάω, πείρω V
ΡβΓ£θι•θθ, βία, προ* βίαν V
ΡβΓίοπιι : ν. Ώο, ΑοοοωρΗδΙι
ΡθΓίοΓΠίαηοθ, ϊργον η, πράξι*/
ΡθΐΐοΓΠΙβΙ•, πράκτωρ τη, /, V \ (αοίοι•),
υποκριτή; τη, Ρ
ΡβΓΐϋΠΙΘ (δΐϊΐεΐΐ), οσμή/, ίΰοο-μ£α / V ; (%\Οθ•
βίαποθ), μνρον η, ΡβΓίϋΐϊΙβϋ, ευώδη*, μυρό-
χριστο* V. ΡβΓ£ϋΠ1β-8β11βΓ, μυροπώλη*
Τη, Ρ. ΡβΓίϋΠΙΘ-δΙίορ, μυροπώλιον η, Ρ
ΡβΓΪαηοίΟΓ^, απρόθυμο* Ρ
ΡβΐΊΐίΐρθ, Ισω$, τάχ' άν, τύχη, ΟΤ Τ18β τυγχάνω.
1ΐ ρϋΐ']ι;ΐ{)8, «Ι πολλάκιί Ρ (ΣαΙίη 8Ϊ
£θΓίθ). Ιιββί ρβΐΊΐΕίρβ, μή πολλάκις Ρ.
ΡοΓΗίφ» }τοα αΐ'θ 1'ϊ§ίΐΙ, κινδυνίύιις αληθή
λίγίΐν (ΡΙαΙο) : 80 κινδυνεύει αίοηβ, ίη
άίαίοςηβ, τηβαηβ ΡβΛ&ρβ (ΡΙαΙο).
ΡθΐΊιαρβ (Κι. Ι ΐβεΐΓ 1ρ8ί.) ίίιίβ ίβ οπβ υί
ίΗβ ίκ>ρ088ΪΙ>1θ ίΙΐΪΓΙ^β, μή τοντο των

αδυνάτων η (ΑνίβΙ.). ΡβΐΊίαρβ ίΐιίδ 18

ρΟΟΓ, μή φαΰλον ή (ΡΙαΙο)

ΡθγϊΙ, ΡβπΙοιίΒ : ν. Ώαη^βτ, ϋβ,ησβι-οιίδ.

Αί 7ΟΠΓ ρβΓΪΙ, κλάων οτ κλαίων, ο*
χαίρων, αχ κλαίων άψει τώνδί (Α'μγ.), ον

χαίρων ίρίϊϊ (8ορή.)
Ρβποά, περίοδο*/ Ρ : ν. αίβο Τίηοβ
ΡοΓΪκΙΐ, ολλυμαι, άπάλλυμαι, ίξαπόλλυμαι,

διολλυμαι, ίξολλνμαι V, φθίνω V, άποφθίνω
V, ϊρρω V : ν. αίβο ϋϊβ. Η»νβ ρβηβΐιβά,
οΐχομαι V, διοίχομαι V. ΡβΓΪδΗ ίΟ^βΛβΓ,

ο-υνθνησκω V, συναπάλλυμαι Ρ. Ρβιίκΐι
ΪΠδίβαά, άνταπάλλυμαι V
ΡβΓΪ8ΐΐ8.1)1θ : ν. ΜογΙ&Ι

ΡβηαΓΘ οηβδβΐί, ίπιορκί'ω, ψινδομαι. ΡβΓ-

311Γ6(1, ίπίορκοϊ, ψίύδορκοϊ V
ΡβΓ)αΓ7, ίπιορκία/ Ρ, ψευδομαρτυρία/ Ρ.
Ρ>6 ΟθηνϊοΙ«ά ο£ ρβΓ)ΙΐΓ7, ψευδομαρτυριών

άλίσκομαι (ΰβηΐ.)
ΡβΓπΐΗ,ηβηοθ, μονή/, Ρ
Ρβπη8.ηβηί, μόνιμοι, χρόνιο;, ϊμπεδοϊ V,
διατίλή; Ρ, κατά ταυτό ων (ΡΙαΙο)
ΡβΓίηειηβηΙΙ^, μονίμωϊ Ρ
ΡβΓΠΐϊββϊβΙθ, θίμιτοϊ
ΡβΓΠ1Ϊ88Ϊ0η, ίξουσία/ αδβα/
ΡβΓίυϊυ : ν. ΑΙΙον. 14 ίβ ρβΓΠΐίίίβά,
Ιξεση, ΤΙιβίΓ ο&ναίι^τ άο ηοί ρβπηϊΐ ηβ
ίο §0 £&Γ Ιΐρ ΟΟΙίηίΓ^, ού τήϊ χώρα$ «Α
πολύ διά τοϋϊ ίππ^αΐ ίξίρχόμίθα (ΤηΗ€.)
ΡθΓπίοΐοαβ, λυμαντήριοί V, άτηρόϊ V, άνη.
Κ£οτο5, ίπιζήμιοϊ Ρ, άλιτήριοϊ Ρ
ΡβΓΟΓΛίίοη, ίπίλογοϊ τη, Ρ
ΡβΓρβίΓ&ίβ : ν. Ώο

ΡθΓρβ1;Γ8.ί0Γ, αύτόχειρ, πράκτωρ Υ, αυτουργό*
χ«ίρ (8ορη. ). ΡβΓρθίχαίοΓ ο£ ίΗϊβ βπιί&Ι-
ϋγ, τήϊ άσ«λγ€ία$ ταύτη* αύτοχίΐρ (Όβίη.)
ΡβΓρβίιΐΛΐ : ν. Είβππιΐ
ΡθΓρβίυβ,ΙΙ^ : ν. ΑΙν&γΒ
ΡβΓρθίυβ,ίβ, Ιμπεδάω

ΡβΓρΙβΧ ταράσσω, ίί άπορίαν καθίστημι
(Τ/ιηβ.). ΡθΓρΙθΧβίΙ, άπορο*, αμήχανο*.
Βθ ρβΓρΙβΧβά, άπορίω, άμηχανίω, άμη-
χάνω* Ιχω V, €ΐ* άπορον ηκω (Ευ/Τ.).

Τ1ιβγ \νβΓθ ρβΓρΙβχβά 1ιο\ν ίο Γοαηίΐββ
ρΓ68βηί άίβ&οαίίίβδ, «ν άπόρω «Ιχον θίσθαι

το παρόν (ΊΊιαο.). ΡβΓρ1βΧΪη§, άσαφη»,

άφραστο* V
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ΡθΓρΙβχϋυ-, απορία/ αμηχανία/ το άπορον
Ρ, το δυσμαθίς Γ
ΡβΓΒβΟΙίίθ, διώκω, ίλαΰνω : ν. αίβο ΟρρΓβδδ
ΡθΓββουϋοη, διωγμέ τη, V
ΡθΓββνβΓ&ηοβ : ν. Ρβ,ίίβηοβ

ΡβΓβθνθΓΘ, ίμμΐνω, οΰδίν ίλλίίπω, καρτιρίω,

διακαρτ£ρ6ι> Ρ
ΡβΓβθνβΓΪη^ : ό• ΡΛίίβηί
ΡβΓβίδί : ν. ΡβΓββνβΓθ ; (ίη 8,ήΐπηϊη§),
Ιο-χυρίξαμαι, διϊσχυρίζομαι Ρ. Ι ρθΓβίβί
ίη ιηγ ορίηίοη, έγώ & αυτός ιίμι τη γνώμη
(Ί'/ιικ.)
ΡβΓβοη, ΡθΓβοηβ,Ιί^, τις, άνθρωπος τη, /
(βοτηβΐίτηβΒ οοηΐΐτηρίηοηύ]) ο/ανοοτηαη),

σώμα Π, δί'μας η, Ρ, €Ϊδος η, Ρ, σχήμα η,
7, κάρα η, Γ. ΤΗΐβ 8η8.πΐ6ΐβ88 ρεΓβοη,
ή αναιδή! αΰτη κίφαλή (ΰβτη.)
ΡβΓ80η»1, (διοί, οΐκίΐοϊ. ΡβΓδΟΠβ,Ι ρΓθρβΓΐ.7

(αβ ορρ. ίο Ββ&Ι ρΓορβΓΐ^)» Αφανής ουσία

ΡβΓβΟηβ,ίβ, υποκρίνομαι Ρ, μιμίομαι
ΡθΓ8ρΐονιϋγ : ν. 01β8,Γηβ88

ΡθΓβρΪΓβ, ΡβΓβρΪΓΗ,ΙΪΟΙΙ : V. 8ν7β8,ΐ

ΡθΓ811ίΐάβ, πίίθω, άναπίίθω, μ«ταπί£θω, <κ-

ΊΓίίθω V, τρίπω V, ΘΛγω Κ, προτρίπω Ρ,
προάγω Ρ, 4πισπάω Ρ, ψυχαγωγίω Ρ,
προο-βιβάζω Ρ. «Ιοϊη ϊη ρβΓ8Πίΐάΐη§,
συμπαθώ Ρ. Οηθ Πΐυβί ρβΓ811£κ1θ, π«ι-
ο-τί'ον Ρ. Ββ ρβΓδΟ&άβοΙ, πίποιθα, π<-

π€ΜΓμαι
ΡθΓβυ&βϊοη, πιιθώ / παραγωγή / Ρ, ψυχ
αγωγία/ Ρ; (ρβΐΐβί), πίστις/
ΡβΓ811&8Ϊνθ, πιθανοί, προσαγωγός Ρ, ψυχ
αγωγικές Ρ, «υπ€ΐθηί V, π€ΐστήριος V.
(5 Ιαιπυιιΐ' ο£ ρβΓβυ&βίνθ ίοη§υθ, γλώσσης
μ€ίλιγμα καΐ θίλκτήριον (ΑββοΗ.). Τηβ

ρβΓβα&βίνθ ΛΓΪ (οί ΒηβίΟΓΪο), ή ψυχ
αγωγική (ΡΙαΙο)
ΡβΓβΙΐωίνβΐΥ, πιθανώς
ΡβΓ8Π£18Ϊνθηβ88, πιθανότης / Ρ, το π€ρ\
τους λόγους πιθανόν (ΡΙαΙό)
ΡβΓίηβ88, προπίτής γλώσσα Ρ
ΡβΓί&ϊη ίο : ν. Ββίοηρ; ίο
ΡθΓίίηβοΐονιβ : ν. Οηβίϊηαίβ
ΡβΓίϊηβηί : ν. 8\ιϊΙλο1θ

ΡθΓίητοβ,ίίοη : ν. Εχοίίβιηβηί
ΡβΠΙδ&Ι, άνάγνωσις / Ρ
ΡβΓυββ : ν. Ββαά
ΡθΓναάβ, κατίχ», διίξίίμι Ρ, διίρχομαι Ρ,
διίξίρχομαι Ρ
ΡβΓνβΓδβ, δύσκολος, σκαιός, αλλόκοτοι. Βθ
ρβΓνβΓδβ, δυσκολαίνω Ρ, δυσκόλως Ιχω Ρ
ΡθΓνβΓδβηβδβ, δυσκολία/ Ρ
ΡβΓνβΓβϊοη, στροφή / Ρ, διαστροφή / Ρ,
ψυχαγωγία/ Ρ
ΡθΓνβΓί, παραοττάω, διαφθαρώ, παράγω Ρ,
διαστρέφω Ρ, ψυχαγωγά• Ρ
Ρββί, Ρββίίίβηοβ : ν. Ρΐβ,^νιβ. Τηβ ιιίίβΓ
ρββί, ή πάσα βλάβη (δορά.)
ΡββίβΓ, άνιά», ίνοχλίω Ρ
Ρεβίϊίβηί, Ρβδίίίβηίΐ&ΐ, νοσώδης Ρ, λοιμώδη*
Ρ, λυμαντήριος V
Ρθί, άθυρμα η, V. 0»11 \>γ β, ρβί ιιαπίΒ,
ΰποκορίζομαι Ρ
Ρθίβ,Ι, πίταλον η.

ΡβΙίίίοη : ν. Ββ(}νιββί
ΡβίΓΪβθά, 06, λιθόομαι Ρ
Ρθίΐίίθβ§βΓ, σ-υκοφάντη$ Τ», Ρ, πιρίτριμμα
άγοράϊ (Ώβτη.)
Ρθίίΐηβδβ, μικρολογία /, Ρ
Ρβίί7, φαύλος, ίϋτίλήϊ, βακίϊ V, μικρολόγος
Ρ
Ρβίυΐ&η):, δύσκολος, άκράχολος Ρ, δυστρά-
πιλος V
Ρη&Ι&ηχ, φάλαγξ/
ΡΙίΛηίΟΠΙ, φάσμα η, V, φάντασμα η, V,

«Ιδωλον η, V. Μθγθ ρΗβ,ηΙοηι, Μθγθ
δηίΐιΐον/, <(δωλον άλλως (Εην.), «ϊδωλον
σκιάς (Αβαβίι.), καπνοΰ σκιά (8ορΚ.)
ΡΗΕΓίηβΟ^, φαρμακίία /, Ρ
Ρηοηοπιυηίΐ, τα φαινάμ<να Ρ, τά γιγνόμ«να
και άίΓολλίμίνα (αβ Ορρ. Ιο τά δντα, ίηθ

ΙάβΕΐβ) (ΡΙαΙο). Οθϊββίίίΐΐ ρ1ιβηοηιοη»ν,
τά μ<τάβρα (ΡΙαΙο)
ΡΗβηοπιβηαΙ : ν. 8ίΓ&η§θ
ΡΗΗίΐηίηΓορίοαΙ, φιλάνθρωπος. Αοί ρηϊΐ-
8.ηί1ιΐΌρίυ•ίΐ11}', φιλανθρωπιΰομαι Ρ
ΡΗΠ»ηίηΓθρ7, φιλανθρωπία/, Ρ
Ρηϊΐϊρ, ΐβ,ΐτβ ίηβ ΒΪθθ οί, φιλιππίζω (Όβτη.)
Ραίΐϊδίϊηβ, φορτικός Ρ, άπηροκαλος Ρ
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Ρ1π]()Ιθ£γ : Μββ ή των ονομάτων ορθοτηϊ

(ΡΙαίο) : φιλολογία ΐβ Μ«β<£ ϊη ββηββ ο/
Ιονθ ο£ Ιβαρηίη» (Ιβοοτ.)
Ρΐιίίοπιβΐ : ν. Νί§1ιίίη§<α1θ
ΡΗΪΙοβορΙΐβΓ, φιλόσοφοϊ ί», Ρ
ΡΙιϋοδορΗίο,αΙ, φιλόσοφος Ρ
ΡΙιΐΙοβορΗϊβθ, φιλοσοφία Ρ. Οηβ πιυδί;
ρΚί1θδθρ1ΐΪ8θ, φιλοσοφητών Ρ
ΡΜθ8θρ1)7, σοφία/ φιλοσοφία/ Ρ
ΡΗίΙίοΓ, φίλτρον η
ΡΗΙβ^ηο&ίϊο, «Λίργητοϊ Ρ
ΡΗοβηίχ, φοίνιξ ϊη
Ρ1ΐΓ&8β, λφ»/ Ρ
Ρη^είσ : ■».Μβάίοϊηθ
Ρη^ΒΪΟβ,Ι, φυσικοί Ρ. Ρΐΐ^δΐοδ, τα φυσικά Ρ
Ρηγ8Ϊ0Ϊ&η, Ιατροί 111, ιταιών #», Κ, Ιατηρ «ι, Γ
Ρηγ8ίθ£ηοππ3ΐ, φνσιογνώμων ί?ί, / Ρ
Ρηγ•8ίο1θ£Ϊ3ΐ;, φυσιολογος τη, Ρ (νη α νοΐάβτ
ββηββ Ιηαη οητ τοοτ(Ι)

ΡΪ8.ΖΖ3,, 1Γ€ρίΐΓατ05 τη, Ρ
Ρΐοΐί (ββρ. βονβΓβ), δρίττω, συλλέγω. Ρϊ<&
ΟΙΙυ, Ρίοΐί αηά οηοοββ, λέγω, εκλέγω,
άττολέγω, κρίνο, εκκρίνω, προκρίνω : V. αίβο

Οηοοββ. Ρϊοίηηβ οαί (αάν.), λογάδην Ρ.
Οηβ ηηΐ8ί ρϊοΐί οιιί, έκκριτ&ν Ρ. Ρϊοΐίβϋ,
ϊξοχοϊ, Ιξαίρίτο;, (κκριτοϊ, ά•π•όλ€κτοϊ Ρ.
Ρϊοίτβά υΓΟΟρδ, λογάδ€5 ανδρβ. ΤΙΐθ

ρΐοΐί (θηθίθβ8& βονβΓβ), 4ωτο5 Τ», V,

λβτίο-ματα η, ρΐ, V. Οθί ΐΗθ ρίοίε ο£,
έκκαρττόομαι, καρττοομαι, λωτίζομαι V
Ρϊοΐ£α.χθ, σμινύη/ Ρ, δίκΛλα/ V
Ρίϋΐίβυ, ιτροφνλακή/ Ρ. Οη ρίοΐΐοί. άιιίγ,
8ια προφυλακή! (ΤΗνο.)
ΡϊΛΙθ («ΜΟ«ί.), τάριχοϊ η, Ρ
ΡίοΜθ (νβτύ), ταριχιύω Ρ
Ρίοΐίροοίίθυ, βαλλαντιοτομο; τη, Ρ (ΙίΙ. Ουί-
ρΐΙΓΒθ). Ββ α ρίοΐίροοίΐθυ, βαλλαντιο-
τομί'ω Ρ
Ρίοηίο, <ρανο« τη, Ρ, σΐνδηιτνον η, Ρ
ΡίοίΙΙΓΘ, -γραφή / άκων / ττίναξ τη, Ρ,
τανάκιον Π, Ρ, {«γράφημα 71, Ρ. Β1θίίβ(1
ΟπΙ 88 & ρίΟυΙΙΓΘ, ίξαλίίφθίϊσ' ώϊ άγαλμα
(λ'ηι:). ΪΙβ 8608 ηίπιββίί ββ ρ&ι•ί ο£
Ιηβ ρίοίΐΙΓΘ, ίνιζωγραφημίνον αυτόν καθορά
{ΡΙαίο)

ΡΪ60Θ, μέροί η, μοριον η, Ρ, κάταγμα η, V,
θραύσμα 71, V. Ρίΐΐΐ Ιο ρϊθΟββ, διαττίτττω
Ρ. Ρϊβοθβ (ϊη α ςατηβ ί*Αβ άταηρηίβ),
•π-έσσοί τη, ρΐ. Ρίβοβπιβ&ΐ, κατά μέλη.
1 1 Ϊ8 α ρίβοθ οί «ΐ'ΟΕίί ίόϋγ, ιτολλή«
€ύηβίία« (ίοτ£) {ΤΗηο.)
ΡίθΓ, χώμα η, Ρ, χηλή/, Ρ
ΡϊβΓΟΘ, τρυιταω, Κίντίω, τορίω V, ιπίρα V, ττ«ραβ
V, τίτραίν» V, διφο-ο-ω V, «Ιο-δΰω V, €ΐσ-ικνίο-

μαιΓ,άκοντίζβΓ. ΙίρϊοΓοίΜίοΙΙιβΙι^ιΐΓί',

χωρ(ϊ•π•ρο5ηΐΓαρ(ύΌ/(Λ.). ν. αίβο ΡβΙΙΟίΓίΐΙβ
ΡϊβΓΟβά, διατοροϊ V, άμφιτρή* V
ΡΐβΓ0ΪΠ§;, ύϊνί, 6ιατόρο5 V, διανταίο* V,

πικροί V; (ο£ βοιιηά), οξΰ«, τορο9 V
Ρϊβί7, €ίο-ίβ€ΐα /, το €Ϊο-€ρνϊ, €*ο•€ρ£α /, V,
4ο•ιοτηϊ/ Ρ
ΡΪ8, ί$ τη,/, σνί τη,/, χοίρο*»»,/ ϋίίΐθ ρϊβ,
χοιρίδιον η, Ρ. ΟΙοτ 1)β1οη^ίη§ ίο ρϊ§8,
ί€«>ϊ Ρ. ΚββρβΓ ο£ ρί§8 : ν. 8νϊπβΐΐβπ1.
Ρί§-άβα1βΓ, χοιροΐΓ»λη9»η(^Γ.). ΈΊ§-δΙγ,
χοιροκομ.«;ον η (Ατ.). Μαητ/ ρτονβτΐ»
ραίηβτ του,ηά Ιηβ Ρίρ :— «.<}. (1) ί« τήν
Άθηνάν (ΡΙυ,ΙαΓοΚ), (£αίϊη '8ΐΐ8 ΜΐπβΓ-
ν»Π1 ')
,

θ£ ΐ^ΠΟΓΛηί ΟΟηΟβίυ ; (2^ Βοιωτία

Ι», ο£ οΓ8«8 8υαρϊ(1ϊΐ7 (Ρίηάαν) ; (3) ί«
διά ρ<ίδων, Τ1ΐ6 ΡΪ£ αηιοη§ ΐΗθ Γοβββ, οητ
Βαΐΐ ϊη λ οΐιϊηα-δΐιορ ; (4) 1$ 4κώυ.ασ-(,
ΤΙιθ Ρϊ§ α,Ι α. Γβνβΐ, ο£ ίηδοίβηΐ 1>πιί8,1ί*7
Ρϊ§βοη, ττίριοτίρα /. Ρτονβτύ, Ρΐ^βοη'β
ΐιιϊΐΐί, ορνίθων γάλα (Λ ν.)
Ρί^ΓΠθηΙβ, χρώματα η, ρΐ, Ρ
ΡίβΠΙΥ, βνγμαΐοϊ άνήρ (ΗβΤ.)
Ρίίί θ : ν. 8ρβατ
ΡϊΙθ (ιηώβί.): ν. (1) 8ί»Ιιβ, (2) Ηβ&ρ.
ΡνιηβΓ»! ρίΐβ : ν. Έγτβ
ΡϊΙθ (νβτύ) : ν. Ηβαρ. Ρϊΐβ απηβ, βττλα
■Κβιμαι Ρ

Ρϊ1£θγ : ν. 8ίβ&1

ΡϊΙ^ΓΪπιβ,^θ : ΐίββ β€ωρ£α_/"(88.0Γβ<1 ιηϊββϊοπ)
Ρϊΐΐβ,^θ («Μδβί.), άριταγή/
ΡίΠ&^β (υβτό) : ν. ΡΙιιηάθΓ
ΡίΙΙαΓ, κίβν τη,/ στήλη/ στβλο* τη, (ρασμα
η, V

,

ίρβοστατηϊ τη, V. ^ίίΗ ρίΙΙίΐΓδ
γοιιιμΙ, ιτ«ρίστυλο«, άμφικίων V. ~νίϊύι
£»ΪΓ ρίΐΐϋΐβ, «ΰο-πιλοϊ V
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ΡίΗοΓ^, ξΰλον η, Ρ. Ραί ίη ίηβ ρϊΙΙοΓ^,
4ν τω ξύλω 86• (ΗβΤ.)
ΡίΠον, ττροσκ€φάλοιον η (Αν.)
Ρίΐοί, (βυύβί.), κυβιρνήτη* ίη, ναίκληροϊ τη,
οίακοστροφοϊ Ι», Ρ, ιτρυμνήτη$ τη, Ρ. Τηθ
ρϋύΐ'δ ίΙΓί, ή κυβ<ρνητική Ρ
Ρίΐοί («βτό) : ν. 3ίβ6ΐ-, Οιιϊάθ
Ρϊπίρΐβ, φλύκταινα/ Ρ
Ρίη (χιώβΐ.), ιηρ<ίνη / Γ. ϋηοη-ρίηβ,
ίνήλατα η, ρΐ, V. ΜβΙαρΗ. Νοί α ρίη,
ούδ' ίλάχιστον Ρ
Ρίη (νβτύ), ττιρονάω Γ
Ρίηβη, θλίβω, ττιί'ζω, ο-φίγγω Γ
Ρίηβ (βίίδίί.), ΐΓ€ΰκη/ΐ ίλάτη/ ιτίτυ*/ 0£
ρίπο, ιτιΰκινο* V, ίλατινοϊ V
ΡΪΠΘ (ϋβτδ), τήκομαι, τίτηκα, 4κτήκομαι V,

ίντήκομαι Γ, λ•(βομαι Γ, θρηνί» Γ
Ρίηίοη (βκύβί.) : ν. Ύνίη£
Ρίηίοη (νετί) : ν. Βίηά
Ρίηηειοβ, κΛηϊ «ι, Ρ
Ρίηηαοΐβ (ηιβΙαρΗ.), κορυφή /"

,

ακμή /"

Ρίηί, κοτύλη/ Ρ

ΡίοηθβΓ (νβνΒ), ΊτροκοΊττω, όδοττοιίω Ρ
ΡΪ0118, €νο-«βή5, Θ«>σ«βή5, 8σ-ιο5, «δσ-πττο5 Κ.
Ββ ρΪ0118, (ΐο-ΐβίω, άγισ-Γ€ύω Γ

Ρίουϊΐ}", «νσ-ίβώί, όσ-ίωϊ, ιτροΐ ίϋσί'β€ΐαν

Γ

Ρίρβ (πιαβίοειΐ ίηβίπιπιβηί), σ-ίριγξ /,

κάλαμο; τη, V
,

δόναξ »», Γ : β. αίβο Ρΐιιίβ.
Ρίρϊη£, σ-νριγμα η, Γ. Ρίρβ (ίοΓ νΕίθΓ),
4χ«τοϊ τη. Οοηάυοί ίηΐΌΐΐ£η ρίρββ,
6χΐτίύα. ΤηΓου^η ρίρβδ (αάν.), υτο-

νομηδον (Τ/ιηο.)
Ρίρβ (νβτύ), αύ\(ω, σ-λρρίζω Γ

ΡίρβΓ, ο-»ρικτήί τη, Ρ : ν. αίβο ΡΙαΙβ-
ρΙβ,^βΓ
ΡίαϋΕΠί, δριμνϊ Ρ
ΡΪΓΛΟ^, λχ]στί£α /, Ρ, το ληστικον Ρ
ΡίΓείίβ, λησ-τήϊ τη. Βθ £1 ρΐΓΟ.16, ληΐ{ομαι
αηά ληζομαι, ληστίίω Ρ. ΜϋΓάβΓΟυβ
ρΐτεΐίβδ, λησταΐ καΐ καταττοντισταί τη, ρ

ΐ

(£>βτη.). Βιχηά οί ρίΓβίβδ, ληστήριον η,
Ρ. ΡΪΓβ,ΐθ νβδδβΐ, ληστρί» V

. ΡΪΓβίίοείΙ,
ληστικο* Ρ, ληστρικοί Ρ. ΟείΓΓ^ οη &
ρΪΓ8.1ίθα1 \ναΓ, λ^στινω Ρ

Ρίί, χάσ-μα η, όρυγμα η, Ρ
,

βάραθρον η, Ρ,
βάθρο* τη, V. Τηθ ΙιοίίοηιΙοΗδ ρίί, Ταρ-
τάρου άβνο-ο-α χάο-ματα (Λ'μγ. ), Ταρτάρου

βάθη (^ΙββοΑ.)
Ρίίοη, ιτίσ-η/. ΟΙ ρίίοη (βρϊΐΗ. ο/βαπιβ),
ιηο-σήρηϊ V

. ΟονβΓ τήίη ρίΙοΗ, κατα-
ιτιο-ο-οω Ρ
ΡίίοΗ (θχίΓβπηΙγ), ακμή /. \ν"β Ηεΐνθ
ΓβαοΗβά δΐιοΐι α ρϊΐυΐι, <1$ τοο-οΰτον ηκομιν

(Στ/βϊαβ). Ηεινϊη^ Γβ&οΗβά ευοη ει

ρίΐοΐι οΐ Ηορβ, (* τοσούτον ίλττίδοϊ βίβώ;

(8ορΗ.). Τηβ7 νοηΐά ηοί ηεινθ Γβ&οηβά
«υοΚ ει ρϊίοΗ οΐ ίηβοίβηοβ, ούκ αν (« τ65ι

{{νβριο-αν (Τ/ιΐκ:). Ββ ειί Ιΐιο ηί»1ΐ68ί
ρίΐοη, ακμα{α
Ρίίοη (υβΓδ) : ν. Γ:ιηιρ
ΡίίοΗθΓ, όμφιφορίίί τη, καλττίϊ/, V

ΡίίοηίοΓίί, δ£κ€λλα/ V

ΓίΙβουβ : ν. ΜίββΓαΙιΙθ ; (οί α §1ίΐηοβ),
φ£λοικτο5 V
Ρίίίίΐΐΐ (τηβίαρΗ.), ιτταΐο-μα η

Ρίίη^ (τηβίαρΗ.), ο-ύντομοϊ. ΡίΐΗ^ βχρΓββ-
βίοηδ ηεινβ οββη ίυΓηβά ο5, οτρογγΰλα
ονόματα άιτοτιτο'ρνιυται (ΡΙαΙο)
Ρίΐίίΐΐιΐβ, 1λ<€ΐνο«. ΜαΜηρ; ηίηΐ8β1ΐ ει ηιοβί

ρίίϊίΐΜβ ο1)]θθ);, ιτοιην {αυτόν ώϊ ίλ«€ΐ-
νοτατον (Ώβτη.)
Ρίίίίαΐ (οοπιρειβθίοη&ΐβ), φιλοικτίρμων V

,

αΐδόφρων V

Ρϋί1β88 : ν. Οιΐθΐ
Ρίΐ7 (βν,ύβΐ.), οίκτο» τη, Ιλ«οϊ τη. Νο ΐββίίη^
ο£ ρίΐ7, οΐδίν 4λ«ιν«5ν (ΡΙαΙο)
ΡΪ47 (υβτϋ), οίκτίίρω, κατοικτίίρω, ίλ«'ω,
οίκτίζω, ο-υναλγ<ω, κατοικτίζω V

,

δι' οίκτου

λαμβάνω V
,

€ΐο-ήλθ< μ
' οίκτοι V. Ρίφ ίη

ΓβϊαΓη, άντοικτίζω Ρ. Βθ πιονβο! ίο
ρϊΙγ, 4ιπ.κλάομαι Ρ
Ρίνοί, στρίφιγ{ τη
ΐ\Ά08.\)\β, «ύμινήϊ, ΐΓοραιτητίβ Ρ
ΡΙειοείΓά (νβτό), προγράφω 4ν ιτινακ£οι« (Αν.)
Ρΐα,οθ (βίίόίί.), τάιτοί τη, χώρα/ χώρο5 τη,
χωρίον η, ον ιιαβ ποΟ, βπου, <νθάδ«. Ρίί
ρΐίΐιχ', καιρά* τη. Οΐιϊβί ρίειοβ, το ιτρωτιϊον
αηά τα ιτρωτιΐα Ρ. Ιη ίΗβ 8ΛΠ16 ρΐαοβ,
ίν ταυτφ. Ιη ίίβ ρΐαοο (εΐ8 ίί \ν,Ίκ), κατά
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χώραν Ρ. Τΐιο ν&Γ-^οά 13 ηοί ϊη Ιιϊβ
ρΐα,οβ, "Αρη« ο4κ ίνΐ χ»ρα (ΑβΒβΗ.). Ου*
οί ρΐ&οβ, <ξ Ιδρο» V, ατοιτοϊ Ρ. Ιη &ηγ
ρΐαοβ, που. Ιη πι&η^ ρΐαοββ, ιτολλαχοΟ.
Ιη δοιηβ ρ1»068, Ιστιν οί. Γγοπι βη^
ρΐαοβ, ιπΑ(ν. Το νηίοη ρΐαοβ, οί. Ργοπι
νηίοη ρΐ&οβ, ίβ•ν. Οίνβ ρΐαοβ : ν.
Υίβΐά
ΡΙ&Οβ (νβτο), τίθημι, Ιο-τημι, καθίστημι, καθίζω.
ΡΙ&οβ αχοιιηεΙ, ιτ€ριΐο-τημι. ΡΙ&οβ 1>7 οτ

Πβ&Γ, ιταρατίθημι, ιταρ£σ-τημι. ΡΙ&οβ ϊη,

<ν£<ττημι, 4ντ£θημι. Ρ1&0Θ ϊη ίΐΌηί, προ
τάσσω. Ρ1&0Θ ϊη Β&ίβίγ, κατατ£θίμαι Ρ.
ΡΙ&Οβ ΟΠ, ίφίστημι. ΡΙβ,ΟΘ ΐΟ^βΙηβΓ,

σ«ντ£θημι. ΡΙ&Οβ ΟνβΓ (ίη ΛΟυηΟΠί^),
ίφίστημι. ΡΙ&οβ υηάβΓ, υποτίθημι. Οηβ
πιιιυί ρΐαοβ, θ€τίον Ρ. Ββ ρΐ&οβά,
Κίϊμαι. Τίΐΐίβ ρΐαοβ, γίγνομαι, συμ

βαίνω
Ρΐαοϊά : ν. ββηίΐβ

Ρ1&οίη§ (ίΐίόβί.), «συ/, Ρ
Ρΐαςιιβ (βΐίόβί.), νό>ο$ /, νόσημα η, λοιμοί
τη; (β«ρ. ο/ ρβτβοηβ), 6λ<θρο» τη, βλάβη/
Ρ1&£ϋθ (νβτο), λνπίοι, ταράσσω, ίνοχλίω Ρ,
πράγματα παρέχω Ρ. Ρΐ&σαθ ί&ΐίβ 7011 !
£τ' ίϊ ψβάρον (ΑβββΗ.), ονκ «Ιϊ ίλίθρον ;
(8ορη.), φβάρον (Ατ.). 0£Γ ίΓοηι ηβΓ
τνϊί,Ιι & ρ1α§υβ οη }'υα, φβ<(ρ«τβ€ τήσδί

(Ενν.)
ΡΙ&ϊη (βηΐβί.), -ΓΓίδίον η, πλά| /, V, νώτον
χθονάϊ V, νώτον βαλάσσηϊ V. ϋνβ11ϊη§
ΟΠ ρΐ&ΐηδ, πίδιονόμοϊ V
ΡΙ&ίη (αφ-.): ν. (1) ΟΙβ&Γ, (2) ΡΙ&ϊη-

βροίεβη

ΡΙ&ίηΙγ (ο£ ΒρββοΗ), σαφω«, τορώ» V ; (οί
βίςΐΐί), ίμφανώ$
ΡΙ&ίη-βροίβη, άπλοΟ», άφ<λή«Ρ, ίϋθύγλωσσ-05
V, άκομψοι V
Ρ1αϊηϋ£Ρ, ο διώκων, κατήγορο» ιη, ο γραψά-
μ€ν05 {Ατ.)
ΡΙ&ΐηϋνβ, αίλινο* V, οΙκτρο» V, φιλο£κτιστοϊ
V, φίλοικτοϊ V
ΡΙ&ΐί, πλ/κω, σνμπλίκω. Ρ1&ΪΙβ<1, πλικτόΥ

"ννβΐΐ-ρΐ&ϊίβά, «δπλίκτοϊ 7

Ρ1&η (81/081.), βουλή /, βοίλίυμα η, μηχανή
/> τ*Χντΐ/> <νθΛ>|ΐ.η|ΚΙ η, σόφισμα Π, μητ«^
V, ίπίνοια /, Ρ. ΡΙ&η (άΓ&νΐη^), διά
γραμμα η, Ρ. Ρΐαη οι Ιϊίθ (ριιοΐϊο οτ
ριϊν&ΐβ), προαίρίσι»./, Ρ
Ρΐαη (νβτο), πράσσ», βονλιΰ» αηά βον-
λίνομαι, μηχανάομαι, {νθνμ«ομαι, ίττινοί'ω Ρ,
μήδομαι V, μηχανορραφία V. ΡΙ&η ϊη
ορροβϊϋοη, άντί-π-ιβουλίύω Ρ. Οηβ ΠΙΟνΙ
ρΐ&η, μηχανητίον Ρ
ΡΙ&ηβ (ίη ςβοτηβΐιη/), ίπίιτίδοϊ Ρ (ορρ. ίο
<ττιρ(ά$, 8ο1ΐά). Ρΐ&ηβ βιιρβΓ&οϊβδ, -Λ
ίττίττίδον Ρ, ίπιφάνίΐα (] Ρ
ΡΙ&ηβ (ί.Γββ), ιτλάτανο»/
Ρ1&ηβ(ιχ»•ό),ϊ<«»Γ. ΡΙ&ηβο1, ξβττάϊ. \νβ11-

ρΐ&ηβά, ίν'|ιστο5 V
ΡΙ&ηβϋ, ττλάνη» ΤΠ, Ρ, ιτλάνηϊ αστήρ τη, Ρ
Ρΐ&ηΐτ, ιτίναξ τη, V, δορν η, V. Μ&άβ ο£
ρΙίΐηΙίΗ, δορνιταγήδ V
Ρΐαηύ (βιιοβί.), φυτό ν η, φντ<νμα η, φντ<ο-
τήριον η, Ρ
Ρΐ&ηΐ; (νβτο), φντ€«ω, φιτιΐα V, ριξόω ;
(τηβίαρη.) : ν. Ροηηά. Ρΐαηί ίη, (μφν-
ηύα Ρ. ΡΙ&ηΙ ουί, διαφντίύω Ρ. Ρ1ΓΠ1Ι7
ρίβηίβά, γήβ€ν ίρριζωμίν05 (5ορΛ.).
ΡΙ&ηίβά Γοιπιιΐ, ιτ(ρ£στοιχο5 Ρ. ΡΙ&η*
ίββί δΓΠίΙ^, άντίρίίδω βάο-ιν (8ορΗ.)
Ρ1αηϋη§ (βκοεί.), φυτ«£α^ Ρ
Ρΐ.ακίι (βηοβί.) (οί 0&Γ8, βίο.), ιτίτυλοϊ τη, V
ΡΙαβη (νβτο), κοχλάζω V
ΡΙαβΙθΓ (νβτο), καταιτλάοΌ-» Ρ. Ρ1&8ίβΓ
νϊίΐΐ νηϋβ, λίυκόω Ρ, κονιάω Ρ
ΡΙ&βίϊο, ιτλαο-τικάδ Ρ. Τηβ ρΐαβϋο &ΓΪ.8,
αί ττλαστικαΐ τίχναι (ΡΙαίο). ΜβίαρΗ.
Α ρΐ&βυϊο οηαΓΟΟίθΓ, <4Ητλαο-τον ήθοϊ
(ΡΙαίο)
ΡΙ&ίβ: ν. ϋϊβη. Οοΐά βηά βίΙνβΓ ρΐϋΐβ,
χρυσ-ώματα καΐ άργυρώματα (Σί/ίϊαβ)
ΡΙ&ϊβ&ιι : ν. ΡΙ&ϊη
ΡΙ&ίίοπη (£ογ βρβ&ΙιβΓδ), βήμα η
Ρ1&ΙΙΒΪθί1ΐ(,^, ιτιβανάτηϊ/Ι Ρ, το ιτιθανόν Ρ,
«ύιτρίΐΓ6ΐαι/, Ρ
Ρ1&α3Ϊθ1θ, ΐΓίθανάϊ, ίύπρί-π-ήϊ, ίϋιτροφάσ-ΚΓτοϊ

(ηοί ο/'ρβτβοηβ), Ρ
ΐΐΆΜ&ίΙΑγ, ιύπρίίΓΜϊ, ιτιθανώϊ Ρ
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Ρ1&7 (βίίδβί.), παιδιά/; ((ΪΓ8.Π18,), δράμα η,
Ρ
Ρ1&7 (*βτδ), παίζω, άθίρω V. Ρ1&7 -ντΐίΐΐ,

ο-υμταίζω. Ρ1&7 (οη απ ίηβίπιπιβηί),
ψάλλω, κιθαρίζω, μίλιτομαι V. ΐΐαγ (ίη
& ΒοΛβΙ), λυγίζομαι
Ρΐ&^υΐ, παιδικοί Ρ, παιγνιώδη* Ρ
Ρΐβ,^ίαΐΐ^, παιδικώ; Ρ
Ί?Ια.γταΒ.Ιβ, ο-νμπαιο-τήϊ τη, Ρ
Έ\&γύάτΐ%, άθυρμα η, V, παίγνιον η, Ρ
Ρ1β&, ο-κήψι.5 /, προφασ•ΐ5 /, απολογία /, Ρ.
Μαΐίβ α ρΐββ., ο-κήψιν τίθημι V, ο-κήψιν
ποιέομαι Ρ, προφασ-ΐζομαι Ρ. Ρίβα ίη
1)8,1• θ£ αοΐΐοη, παραγραφή/ (Όβτη.)
ΊΊβη,ά, δικάζω αηά δικάζομαι, άπολογίομαι Ρ '.
V. αίΒΟ Αβίΐ, 8&7• Ρΐββ,ά ίθΓ, σννηγορίω,
ίιπίρδικίω. ΡΙβΗ,ά ΪΠ Γβρ] V, αντιδικώ» Ρ.
Ρι•β1ίιηίη8,Γ7 ρ1β8,<ϋη<;8, άνάκρκη* / Ρ
ΡΙβαάθΓ, στινήγοροϊ τη, ο-ννδικο$ τη, αγω

νιστή* τη, Ρ. Βθ α ρΙβειάβΓ, ο-υνδικίω
ΡΙθίΙββ,ηί, ήδίί, γλυκύ*, φίλο;, προο-φιλήί,

χαρί«ΐ5, τ€ρΐΓνάϊ, άριστο*, ίπίχαρτο*. Βθ
ρΐβαβαηΐ, χαρίζομαι
Ρ1β8.88.ηί1^, καθ* ήδονήν, άρισκάντ»*, ήδί'ω*
V, φίλω* V

Ρ1ββ,38,ηίΓ7, ίύτραπΛία/ Ρ
Ρ1β88β, αρέσκω, άνδάνω, τέρπω, χαρίζομαι,

ονίνημι, σαίνω V. Βθ ρΐβαθβά : ν. Βθ-
,ρίοβ. Ιί γοιι ρΐββ&θ, «1 βοΰλιι, «Ι θέλ€ΐ*
ΡΙβαβΚΓΘ, ηδονή / τέρψι* /, ίνησι* /
Χ*Ρ«/> Χ»ΡΡ•» "ι V, χαρμονή/ V. Το
£Ϊνθ ρΙθΜΙΙΓΘ, καθ' ήδονήν, προ* ήδονήν,
προ* χάριν V. \νί11ΐ ρΐβββΙΙΓΘ, ήδέω*,

ασμ<νο*. Ιί 18 ΠΙ7 ρΙβΜΜΓΘ, δοκ<ΐ μοι
ΡΙβΟθίβΛ (βηΐιβί.), δημότη* ΟΤ δημάτη* άνήρ.
Τηβ ρΐβββίαηβ, Τηβ ρΐβββ (αί Εοτηβ),
το ττλήθοϊ. ΡΙοΙιβίπ,ΙΙ (θά}.), άγοραΐοϊ
Ρ
Ρ1β<3§θ (βιώβί.): ν. ΡγοπιΪ88. ΡΙβό^β (οί
ίηίη§8 άβροβϊΐβά), έγγίη /, ένέχυρον η,
Ρ, υιτοβήκη /, Ρ. Ηοΐά 4πθ ΙαικΙ ϊπ
ρΐβοΐ^β, τήν γήν ομηρον ϊχω (ΤΗ,ΙΙΟ.).

Ρ1βά{»θ (οί ίΓΪβηάβΜρ), δφαί /, ρΐ, Ρ,
δίξίωμα η, V. ΙΙηάβΓ α ρΐβάββ (ίπιβο-
1ΡΟΓΛ7), <χέγγνο»

Ρΐβόΐσβ (νβτΐ), πιστοομαι, έγγυάαμαι Ρ, δ«|ιάν
■π-ροτίίν» V. Ρ1βά§θ πιθ ^οιιγ παπά,
ϊμβαλλί χάρο* πίσην (8ορη.). Η&νίη§
βχοΐιαη^εά ρΐβιΐ^εδ, δίξιάβ δ^ντκ καΐ

λαβοντη (Χβη.). ΤεΙεθ ίη ρΐβά^θ,
ίνίχυράζομαι Ρ. Ββ ρΐβά^βά, ύπάκιιμαι
Ρ
Ρ1βη»Γ7 : ν. Οοηιρίβΐβ
ΡΙβηίροίβηΐίβΓ^, αυτοκράτωρ Ρ, Ήλο$ Ιχων
(ΤΗνβ.)
Ρίβηίΐιαάβ : ν. Οοηιρίθυβηεββ
Ρίβηΐβονιβ, Ρίβηϋίυΐ : ν. Αοηηάίΐηυ
Ρ1βηί7 : ν. ΑΙ>ϋηά»ηοθ
ΡΙθίΗοΓΒ, Ιιανβ 8., σφριγά»
Ρ1βϋΓΪ87, ιτλίυρίτια/, Ρ
Ρ] 18,1)16, καμιτνλοϊ, ΰγρο$ ; (τηβΙαρΗ.), Λ-
Χ«ρη5, ίύμαρή;, ίίκολοϊ Ρ
Ρ1Ϊ8,η07, ύγροτη»/", Ρ
Ρΐϊ^ηί: ν. (1) Ρΐβά^β, (2) Οοηάίίίίοη,
ΡοΓίιιηβ

Ρ1ο<1, κοιτιάω (Αγ.) : ν. αίβο ΙλΙ>οιιγ
ΡΙοί (ηώβΐ.), ίιηβονλή _/

ϊ Ρ, ίττιβούλίΐο-ΐϊ

/, Ρ, ιταρασκίνή /, Ρ. ΡΓβθάθΠ1 ΓγΟΠΙ
ρίοΐδ, το άν«πβονλ«τον (2%μλ). Ρίοΐ
οι α ρ1&7> μί^ο' ι*1 (Λι-ίαΙ.)
ΡΙοί (νβτϋ), ίπιβουλίιίω. ΡΙοΗίη^, ίττί-
βουλοϊ

Ρ1οα§η (*«δίί.), αροτρον η
Ρ1θ11§Η (νβτό), άράω, κατίργάζομαι, τέμνω V

,

■π-ολίύω V. Ρ1θ1Ι§Ηβ<1 Ιαηά, αρουρα/) V.

ΡίΙ ίθΓ ρ1θΙ1§αίη§, άρώοιμοί V

Ρ1ου§Ηϊη§ (βιιδβί.), αροτο« τη, V

Ρίου^ηπιβ,η, άροτρήΐ τη, άροτήρ τη, V

Ρ1αο£ : ν. Ρίοΐε. ΡΓββη-ρΙυοέβά, νιάτομοϊ

V
. ΡΙιιΛ οα* (Ηαίτ), τίλλ». ΡΙιιΛ

υρ ΟθαΓΕ§θ, άναβαρο-«'ω Ρ
Ρίνιπια^θ : ν. Ρββ,ίΗθΓ

Ρΐυπιο-ΐίηθ, οτάθμη/
Ρΐυπιβ, λάφοδ τη, χαίτωμα η, V. ΡΙυπιβά,

ιττιρωτόϊ. Ρΐιιωθ οηβββίί : ». ΡΓΪάθ
οηβββίί. Ρτονβτΐ), 8ίηιί ίη 1)0ΓΓ0ν/β(1
ρΐΐΐΐηβδ, άλλοτρίοιϊ πτ€ροΐ5 άγάλλ€θ-βαι

(ίηβίαη) : ο
/,

αλλότρια ο-οφίζ<ο-θαι (Λτ.)
Ρΐΐίπιρ, ιΰσ-αρκοϊ Ρ
ΡΙυηάθΓ (βιώβΐ.), λ«£α/, αρπαγή/
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ΡΙυηάβΓ {νβτΐ), ληΐζομαι αηά ληζομαι,
αρπάξω, διαρπάζω, πορθέω, συλάω, εκ

πορθώ, λεηλατε'ω, άγω, φί'ρω, άγω καΧ φέρω,
λείαν ποιεΌμαι Ρ, ττί'ρθω Κ
ΡΙαηάβΓβΓ, ληστής τη, σ-υλήτωρ τη, Γ
Ρ1υη§β (ϊηίο 868,), (αοί.) μεθίημι, ποντίζω 7,
καταποντίζω Ρ. Ββ ρΐιιπββά (Ζώ. ατκί
ΤηβΙαρη.), Ιμ•7τί•π•τω, είσ-ιτίπτω, αφανίζομαι.

Ρ1ιιη£θ (α Λνβ&ροη), μεθίημι. Ρ1υη§β(1

(ϊη νβ,ΐβΓ), 4ιτοβρνχιο« Ρ
Ρΐιιι-αϋί^, πλήθος η

Ρΐ7 (θ8Χ8, βίο.), νωμάω V, ελίσσω 7, έρε'σσω 7
ΡοιιοΙιβΓ, ννκτερευτής τ?ι, Ρ
Ροοίτθί, θυλάκιον τι, Ρ
ΡοβΠΙ, ποίησις /, Ρ, ποίημα Π, Ρ. Ι^ΓΪΟ
ρθ6Π1, ωδή /, τα μέλη. Έρΐθ ροβία,
(πος η, ΚβΗ§ϊοιΐ8 ροβπι, ΐμνος τη.

8θΓαρ8 θ£ ρθβΠ18, ίπύλλια η, ρί (Α7"•)•
0θΠφΟ8θ ρ06Π18, μουσοποιέω V. ϋυΐΐΐ-

ρ08θ Ι^ΓΪΟβ, ίν μέλει ποιε'ω
Ροβί, ποιητής Τ», Ρ, αοιδοί τη, V. ϋΓΛΠΙβ,ϋο
ροβί, χοροί διδάσκαλοι: υ. αίβο Τγ£1§8-
άίαπ, Οοπιβάΐαη. Εΐβ^ίαο ροκΐ, ελεγειο-
ποιόςτη,Ρ.Ερϊοροβί,εποποιόςτη,Ρ. Σιγήο
ροβί, μελοποιός τη, Ρ, μελωδίας ποιητής
(ΡΙαΙο). Ρ&810Γ8.1 ροβί, βουκολικοί τη, V
Ρθθί688, μουσοποιόί/ Ρ
Ρθβίίβα.1, ποιητικός Ρ, μουσικοί Ρ, υμνωδός
Ροβϋοβ,ΙΙν-, ποιητικός Ρ. ΚβρΓβββηΐ ροβίϊ-
Οβίΐγ, ποιε'ω Ρ
Ροβ*Γ7, ιτοίησίϊ /, Ρ. Ερίο ροβίΓ7, ψιλή
ποίησις (ΡΙαΙο). Αχϊ οί ροβίΓ^, ή ποιη
τική (ΑτϊβΙ.) : ν. αίχο Οοπίθά^, ΤΓ&^βά^•
Α οϊΐ7 ΪΜΐιιοιικ £ογ ροβΐΓ^ β,ηά βχΐ;,
πόλις μουσικωτάτη (ΙβΟβΤ.)
ΡοϊπΙ;, ακμή/. 8ρθ8,Γ-ρ0ΪΠ(;, αΙχμή/ V.
Ηϊ§ηβδ£ ροίπί, ακμή / «•;/■ ϊη Ιΐιο 0011-
άίίίοη θ£ 8> ΟΓ(_'\ν, ακμή πληρώματος
(ΤΗν,ο.). ΤιίΓηϊπ^-ροϊηϊ, ροπή /. Ί.%
13 ΟΠ ίΗβ ίιΙΓηΐη^-ροίηί, 4πΙ ροπής μιας
<οτ£ (Την/:.). ΡοϊπΙ; (%η τηαίηβτηαΐίϋβ),
"""ΎΡή /> ? > (°ί ίΐπιβ) καιρό» »τ>. Βθ
ΟΠ Ιΐι<; ροίιιί οί, μέλλω, Ιπ' ακμής ειμί
(Ευ,τ.). ΝΌίπϊη§ ίο ΐπβ ροίπί, οίδεν
προς λάγον (ΡΙαΙο)

Ροϊηίβά, λογχωτός V, όξύοτομος V
ΡοίηΙ οηί, δείκννμι, βηλο», φράζω, άπο-
φαίνω V
ΡοΪ8θ, πάλλω (β«ρ. οί νβ8.ροηδ) V. Ενβηΐ^
ροϊββά, Ισόρροπος, β. ρ. οί Β. Ιιαίΐΐο, Ισόρ
ροπος μάχη (ΤΙιηο.), Ισόρροπος άγων

ψην.).
ΡοϊβΟΠ (»ηδ$1.), φάρμακον τι, Ιός ηι, V
Ροΐβοη (υ«τ•δ), καταφαρμάσσω Ρ
ΡοίβΟΓΙβΓ, φαρμακ(ν< Τ»

Ροΐβοηοιιβ (ο£ & £β8ΐβΓΪη§ ^οηπά), Οπονλος,
αίβο τηβΙαρΗ. α» οΙδ<ΐ καΧ ΰπουλος 4ο-τιν ή
πάλις (ΡΙαΛο)
Ροΐΐβ, κεντίω
Ροΐθ (νϊηβ-ρΓορ), κάμαξ τη, /, V, χάραξ
τ», Ρ ; (οί βρββτ), δάρυ Τί, κάμαξ τη, /, V;
(ο£ οπλγϊοΙ;), ρυμος τη; (οί ηβ&νβη),
πόλος τη

Ροΐβοοίοαΐ, εριστικός Ρ. ΡοΙθΠΐίοδ, ή εριστι
κή Ρ, τό ίριστικόν Ρ
Ροΐΐοβ, οί τοξόται Ρ, οί ιτίρίιτολοι Ρ. ΡοΙΪΟΘ-
ίηβρβοΙΟΓ, αστυνόμος τη, Ρ. Ροΐϊοβ-
κίίΐίϊοη, ττίρητόλιον η, Ρ
Ρθ1Ϊ07, -γνώμη /, ττολιτίία /, Ρ, προαίρκπς
/, Ρ. Μγ ρθ1ίθ7, ή 4μή πολιτ€ία Ρ, τά
{μοί ΐΓίΐτολιτίνμίνα Ρ. ΟοΟ(1 ροΐίον, το
συμφέρον, το (πιτήδαον Ρ. Ί$γ ίΐάνίΐηοθ
οί ροΐϊο^ Γ&ίηβΓ 1η»η οί ρονβΓ, γνώμης
μάλλον έφόδω ή Ισχύος {ΤΗν,ο.).
ΡοΙϊβΗ (νβτΐ), ξ&> V, λαμπρνν» Ρ. Ροΐϊβΐΐθίΐ,
ξ€στός, ίΰξίστος V ; (τηβίαρη.) ν. Κββηβά
Ροΐϊίθ, άστιίος Ρ, χαρίιις Ρ
Ροΐϊίβΐ^, χαριίντως Ρ
Ρθ1ίίβηβ88, άστ€ΐόν τι Ρ
Ροΐϊίϊο : ν. Ρηιάθΐιί
Ροΐϊΐϊο&ΐ, πολιτικός Ρ. ΡοΗυίοβ.1 βοϊβηοβ,
Ροΐΐίϊοβ, ή πολιτική Ρ, τά πολιτικά Ρ.
Έη«Β.νβ να ροΐϊϋοβ, πολιτεύομαι Ρ
ΡοΙίΙ^, πολιτ«£α/
ΡοΙΙ-ΐαχ, ίπικίφάλαιον η, Ρ
Ροΐΐυΐί-, μιαίνω, αίσχύν», λυμαίνομαι, χραίνω.
ΡοΙΙπΙβά, μιαρός, προστρόπαιος V
Ρυΐΐιιΐίοιι, άγος τι, μίασμα η, μύσος τι, V.

Εχρβί & ροΐΐαίίοη, άγηλατί» V
ΡοΙΐΓΟΟΠ, άνανδρος, άναλκις V
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Ροπ)6<*Γβ,ηαίβ, ροια αηά (>6α./
Ροπιρ, όγκο; τη, ο-ιμνότη; /, το ο-«μνόν :
ν. αίαο 8ρ1βηάονΐΓ
ΡθΕ0ρθ118, σ-ίμνό;, ογκώδη; Ρ, σοβαρό; Ρ,
ίπαχθήί Ρ, ύψήγορο; V. Βθ ρΟΠίροαβ,
σ-ϊμνύνομαι
Ροηά : ν. Ροοΐ
ΡοηάθΓ : «. ΟοηβϊάθΓ
ΡοηάβΓοιίδ : ν. Ηβ&ν7
ΡοηίϋΓ: ν. Ρπββί
Ροη^, ιτωλ£ον η, Ρ, ίππάριον η, Ρ
Ροοΐ, λίμνη/ τέλμα η, Ρ. Ββ1οη§ίη§ ίο
Β, ροοΐ, λιμναίοι Ρ
Ροορ : «. 8ϊβπι
ΡθΟΓ, πήη;, ιττ«οχ<ίί, ασθ«νή«, ίνδίή;, βιο-
στίρήϊ V, άπλουτο; V, άχρήματο; V, άκλη-
ρο; V. Ροογ ηιαιι, πίνηϊ. Βθ ροΟΓ,
πίνομαι, πτηχήα Ρ. ΡθΟΓ (ΐηίβΠΟΓ),
φαύλο;, φλαϋρο;, μοχθηρό;, «ΰτίλή;, ΰποδκ'-

ο-τ€ρο« (ΤΗυ.0.); (ρΗϊαΙιΙθ) : ν. ΤνΥβίοΙιβά.
Ροογ οΐά πι&η, γ«ρόντιον η (Λγ.)
ΡορΙαΓ (οΙλοβ:), αίγιιροϊ /, V : (νΐιΐίβ),
λ«κη / Ρ
Ρορργ, μήκων/
Ρορυΐ&οβ : ν. Ρβορίβ
ΡορυΙ&Γ, ήδΰϊ, δημοτικό; Ρ. ΡορίΐΙβ,Γ
Γα1βΓ8, <ν ήδονη άρχοντ« (ΤΑμο.). Ρορα-
1&γ ακχβιηΜ/ : ν. Ρβορίθ
ΡοραΙβ,Ιΐοη, πλήθο; η
Ρθρα1θ03, πολυάνθρωπο; Ρ. Βθ ροραΐουβ,
πολυανδρί'ω Ρ
ΡογοΙι, στοά / Ρ, παραστάδ£; / ρΐ
(Εντ.)
ΡοΓοιιρίπβ, βστριξ τη,/,Ρ
ΡθΓβ, πόρο; τη, Ρ
ΡογΙς, κρία χοίρίΐα, η, ρΐ (Ατ.)
ΡθΓ0118, σομφό; (ΑτϊίΙ.)
ΡθΓρθΪ8β, δίλφί; Ιιι

Ροπ•ί(1°;β, φακή/(.4ί•.)
ΡθΓί : V. Η&ΓΟΟΙΙΓ
ΡθΓΐ8.1)1β, αγώγιμο; Ρ, φορητοί V. ΡθΓίθ,θ1β
ναΓββ, τα αγώγιμα (ΡΙαΙο)
ΡογΙ&1 : ν. Οβ,Ιβ

ΡοΓίβηά, μαντίϋομαι, προσημαίνω, προ-
φαΐνω V

ΡοΓίοπί, Θανμα 71, τίρα; 71, ο-ημ«ΐον Λ. 01>
ΒΘΓνϊηρ; ροΐΊοηΙδ, τίρασ-κόπο; V
ΡοΓίβηΙΟΜΒ, θαυμάσιο;, τιρατώδηϊ Ρ
ΡβΓυθΓ, θυρωρό; τη, πυλωρό; τη,/,Ύ
ΡοΓίΐοο : ν. ΡογοΙι
ΡοΓυϊοη, μέρο; η, μοίρα/ κλήρο* 771, λάχο;
η, V. Ηβνβ 3,8 οηβ'β ρΟΓΐϊοη, νέμομαι
ΡοΓΪΓ&ϋ : ν. ΡϊοίηΓθ
ΡοΓίΓ&ίΙαΓθ, ή «Ικαστική (ΡΙαΙο)
Τοτίταγ, ίΐκάζω
Ροβίίίοπ, ο-τάσ-ι; / βίοι» / Ρ ; (ϊη Ιϊίθ),
τάξι» / Τ1ιίιΐ£8 8γθ ΐη ίΐιίβ ροβϊΐίοη,
τα πράγματα οδτω; {χα Ρ
ΡοβίΙϊνθ, άπλοΰϊ, β.ρ. απλή δημοκρατία
(ΡΙαΙο). Ροβίίϊνθ βΙβ,νβΓ^, αντίκρυ;
δουλ«£α (Τ/ιηο.). Α ροβίΐίνο ιιιϊκϋη-
ΙΙίΓΟρί', καθαρό; Τίμων (Αν.). Βθροβϊίϊνθ
(ΪΠ 8ί!ΐί(>Π1βηΙ), διϊο-χυρίζομαι Ρ
ΡοΒΪΙΪνβΙ^, άπλώ;, αντίκρυ;, διαρρήδην Ρ,
οΰ διχορρόπω; (Ακκε/ι.).
Ρθ88β98, <χω, κατέχω, κρατίω, κίκτημαι,

πέπαμαι V

Ρθ88β83βά, κτητοϊ. Ρθ88β88βά 1>γ » άϊβθβ,βθ,
νόο-ου ίπήβολο; (Αββΰη.). Ρθ88θ88θά 0^
Β.Ώ 6νϊΐ δρίΓΪί, κακοδαίμων. Βθ ρθ88688θά
1>7 αη βνίΐ κρΪΓΪΙ, δαιμονάω V, κακοδαι-

μονίω Ρ. Ρθ88β836<1 θ{ 8ΘΠ8Θ, φρίνών
ίπήβολοϊ V. Βθ 3θ1£-ρ088β88β(1, Ινδον

γίγνομαι V
Ρο88β88Ϊοη, κτήμα η, κτήο-ΐϊ/ "ννΐιοΐβ ο£
οηθ'β ρθ88β38Ϊοη8, παμπηο-£α/ V, παγ-
κληρία/ V. Τ»1εθ ρθ88β83Ϊθη θ£, κτάομαι,
κρατάω

Ρθ88θ880Γ, δίο-ποτηϊ τη, ο ϊχων, ο Κ€κτη-
μί'νο;. Ρθδ8β330Γ <)ί ;ΐηγ (Ιί.-ίΙϊηΟΐίιιΠ,

ω ύπήρχι λαμπρότητό; η (77ιιΐ€.)
Ρθ88Ϊ0Ϊ1ΐίγ, το δυνατόν Ρ
Ρθ88Ϊθ1β, δυνατή, θΊ6% Τ•. II 18 ρθ88ΪΙ)1θ,
ίοττ£(ν), 1ν«στι(ν) αηά ϊνι, |ξ«ση(ν),
ύπάρχ€ΐ, οΙ<5ν τ< ίο-π(ν), ΤΓαρ€ο-η(ν), πάρα
V, ίνδ<χ»ται Ρ, ίγγ£γν»ται Ρ. Ιΐ 1>βϊη§
ρο83Ϊ1)1θ, ίξόν, παρόν. Λκ πιυοΗ αβ
ρθ88Ϊθ1β, ώ», 8 τι, ΟΤ 8πωϊ μάλιστα. Αβ

£θθά αβ ρο88Ϊΐ)]β, ώϊ άριστοί. Β^ βνθΓ^
ροββίοΐθ ιτιβαηβ,ΐκ τών <νδ€χομίνων(Χ««.)
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Ρ0Β810Ι7 : ν. ΡβΛβρβ
Ρθ8υ (βΐώίΐ. ), στήλη / σταθμέ* τη ; (θΠ
Γ8,0β-0θνΐΓ8β), στήλη / V, νίσσα / V )
(£οι• 8ο1(1ίβΓ8), χωρίον η, Ρ \ (δίαίίοη),
τάξι» /; (8ία§θ ϊη ιΓ&νβ11ίη§), σταθμοί
τη, Ρ
Ροβί (υβτΐι), τασσ•. Ροδί. β£8,ίηΒΪ, άντι-
τάσσω. Ρθ8υ 8Ϊ(1θ ο^ δίάθ, παρατάσσω
Ρ. Ροβί. υρ, ανάγραφα Ρ
ΡοδίβΓΪφ, οΐ Ιιτίιτα V, οι βστ<ροι V, οΐ <πι-
γιγνόμοΌΐ Ρ
ΡοβΙβΓΠ, πυλί$/ Ρ
Ροβΐροπθ, αναβάλλομαι Ρ
ΡοδΙροηβηιβηϊ, αναβολή /
Ρθ3ίυΓθ (ίΐίόίί.), σχήμα η, Ρ, Ιδρα / V,
στάσιϊ/ V. Ροβί,ιΐΓβ (νβτΐί), σχηματί-
Ιομαι Ρ. Ρθ3ίΐ1ΓΪη§, σχηματισμοί τη, Ρ.
Ιη ειη υρι•ϊ§ηί> ροβίιΐΓβ, ορθοστάδην V
Ροί, κίραμο! πι, χύτρα/, Ρ, λ{βη« τη, V
Ρου&ϋοη, ΡοΙϊοη : ν. Οπηίν
ΡθΙβηίΪ8.1ίί7, δύναμι$/(.4ΓΙ*ί.)
ΡοΙβηϋ&11γ, δ«ναμ•ι (Λί•ΐβί.)
ΡοίυθΓ, κίραμιΰϊ τη. ΡοίίβΓ'δ δΐιορ, Κ€ρα-
μίΐον η, Ρ. ΡοίίβΓ'β Ιπιάβ, κιραμιία/ Ρ
Ροηοη: ν. Β&§
Ρουηοβ Χΐροη, σκήιττω V, 4πισκήπτω, ίφορ-
μαομαι V. ΑηοΙίΐΒΓ νίΐΐ βίί Ιογ ΤβΒ,άγ
ίο ροιιηοβ οη γοιΐΓ αάναηυα§β3, τοϊβ
άγαθοΐϊ ίφίδριύων ϊτιροί καθίδίϊται (Όβηι.).
Ροιιηά ίντβίβηυ), μνά/ Ρ
Ροαηά (νβτδ), τρίβ», συντρφω Ρ
ΡοΐΙΓ, ΡθΗΓ Οϋί, χ&>, προχ{ω, καταχίω,
σττίνδω, στάζω V, λίίβω V, προίημι V,

{κπροΐημι V, Ιξαντλί» V. ΡοΐΙΓ άοτνη,
καταχίω. ΡονίΓ ία ΟΤ ϊπίο, <γχώ,
ίΐο-χίω V. ΡοΐΙΓ ΟΙΙυ, ίκχίω. ΡοΐΙΓ ΟνβΓ,
Ιττιχίω, καταντλί'ω, ίτταντλίω Ρ. ΡοΐΙΓ
ίο^βυηθΐ", σνγχί». ΡοϊΙΓ (ηβΐΐί.), ρίω V.
^ΪΤιβη \νβα111ι ρουΓβ ϊη, όλβο ν (πιρρνίν-
τοϊ (Ειιν.). ΚβροΓίβ -ννβΓβ ροιιπη£ ϊη,
φάτιϊ ώχίτίΰίτο (Αεβοη.). ΡοιίΓβά (ββ&'.),
χυτοί V

Ρθ11ΓΪη£ (*!ί6«<.), χΰοπϊ/ 7
ΡονβΓΐ^, π*νία/ ϊνδ€ΐα/ αμηχανία,/, σπάνι»/ σπάνιί χρημάτων, χρ«ία/ V, άκληρία/ V

ΡονάθΓ, κίνιι / Ψήγμα η, 7. Βθ8.ί ίο
ροντάβΓ, σιτοδίω V
ΡονβΓ, δυναμι»/ Ισχΐί/1 κάρτο» αηά κράτο*
η, δύνασι* /, V ; (αηΐΚσηΙτ/), αρχή /,
ίζο>;ο-£α /, δυναο-τίία /, τα κνρια V. Λ1>
βοΐιιίβ ρονβΓ, μοναρχία/ Κο^λΙ ρθ\νβΓ,
τυραννίί / βασιλ€Ϊα / Ρ, σκήπτρα καΧ
θρόνοι (/.'?/?•.). Τΐιοδο ϊη ρο\νοι•, οΐ (ν
τίλίΐ, οΐ ίν τίλίΐ β€βώτ€5 (8θρΗ.), οι ίν

τοίϊ ιτραγμασι (ΤΆκβ.). Ββ ϊη ρονβΓ,
ϊχ»ταιτραγματα(2ΆΜ<;.). Ιη ίΗθ ροτνβΓ
οί, ΰττό, παρά, ίν, ΐττί (αίί ΜΜΪΛ οίοί.). II
Ϊ8 ίη ίΗβ ρονθΓ οί, ϊ{«στι(ν) (ινϊΐΗ άαΐ.),

πάρ«ο-τι(ν) {ινϊΐΚ (ΙηΙ.). Ηβ,νβ ροννβΓ :
ν. Ββ ρολνθΓίαΙ. Ηανϊη^ ρονβΓ, κύριοϊ,
αίιτοκράτωρ Ρ. ^ΐίη ρονίβΓ οί 1ί£θ »ηά
άβαίη, κνριο« θάνατον (ΡΙαΙο). Ηοΐά ίη
οηθ'β ρο\νβΓ, δια χ<ιρο$ ϊχβ (ΤΚόλ.).
Οβί ίηίο οηβ'β ρον/βΓ, ύποχιίριον αηά
χίίριον λαβ«ΐν {Ευ,ν.). Ραί ίη ίηβ
ροντβΓ θ£ (βηίΓ118(;), ίγχιιρίζω Ρ, {ίο-χ«ι-
ρ£ζω V
Ρθ\νβΓίΐι1, δυνατοί. Ισχνρόϊ, ίγκρατήϊ, κρα-
τίρόϊ αηά καρτ«ρο5, μ«'γα5. μΓγασθινήϊ V.
Α11•ρο\νβΓία], παγκρατήι V, παναλκή* V,

πάναρχοΐ V. Ββ ρο^νβΓίαΙ, δνναμαι,
Ισχνω, κρατάω, σΒίνω V, δυναο-τίύω Ρ,
ίττιττολάζω Ρ. Τηβ ρΟ^ΘΓίαΙ, οί δννα-
μινοι, οί σθίνοντη V
Ρθ^βΓίΐΐ1ΐ7, <γκρατώ5 Ρ
ΡοννβΗββΒ, άσθ<νή$, άδύνατοϊ, Ακικυϊ V
ΡΓΛοΙίο&οΙθ : ν. ΡοεβίΜβ

ΡηίΟυίο&Ι, πρακτικοί Ρ
ΡΓβιΟΐϊοβ, μίλ^τη /, {μπ€ΐρία /, Ρ, άσκησι*
/, Ρ, ίπιτήδ€υσΐ5/, Ρ, τριβή/, Ρ, γυμνα-
«τία/Ρ
ΡπνοΙίββ, μιλιταω, ίττιτηδίνω, άσκίω. {πασκ^Μ
Ρ, γυμνάζομαι Ρ, αναπ€ΐραομαι Ρ. Ργλο-
4Ϊ8β ΟβίΟΓβΗ&ηοΙ, ττρομίλίτάω Ρ. Οηθ
ΠΙΙΙβυ ρΓ&Οίίββ, άσκητί'ον Ρ. Το Οθ
ρπιοίίδβά, Ασκητίοϊ Ρ. Οηβ \νηο ρπιο-
ίΪ8β8, άσκητήϊ ί)ί, Ρ. ΡΓΟΟυϊββά, ϊμττίΐροί
Ρπιίχρ (βηίβί.), Ιπαινοϊ τη, ινλογία/ €νφη
μία/ «ύδοξία/ V, αίνο; τη, V, {γκώμιον
η,Ρ
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Ρΐ•αΪ8θ (νβτΐ), αΐνέω, Ιπαιν&ί, ίΐλογίω, <ΐ

λί'γω V, νμνίω Ρ, εγκωμιάζω Ρ. ιΓοϊη ίη
ρΓαΪ3Ϊη§, ο-νναινά». Ργ&Ϊ86 ΘΧΟβββΐνβΙ^
{ιπίριτταινίω Ρ. Οηβ ΠΜΙΒί ρΓΘ,ϊδβ, ίπαι-
ν€τίον Ρ. Οηβ \νΗθ ρΓΛΪ868, {παινίτηϊ
Χη, Ρ. Βθ ρΓΒ,ϊδβά, «παίνου τύγχανα 7
ΡΓ»Ϊ8βνΝΓΟΓίΗ3?, ίπαινίΤΟ! Ρ
Ρΐ'ίΐηοίη;* (θφ'•), μ«τίωροϊ Ρ, βρθιοϊ Κ
Ρΐ'ίΐΙρ, Ι'ΐα.ϊί\β, λαλί'ω, ληρίω, κωτίλλω V.
Ρπι1;ίη§, λάλοϊ V
Ργ&^, λίσο-ομαι V, αΐτίω, (ίχομαι, ίπίΰχομαι,
προσεύχομαι, ίξίίχομαι V, άράομαι V,

λιπαρά* V, άντιάζω V, προο-τρί'πω V, ίνχάϊ
άνίχω V. ΐταγ ^ίΐΗ, ο-υνίύχομαι. Ι ρΓ8.γ
70α 1>7 ΙΗθ βοάβ, προϊ βίων. Ργ&7
άοη'ί, μή μο£ γ«. Ργ»3?6(1 £ογ (ο/ίΚίηρε),
οϊκτόϊ. ΡΓίΙ^βά ίο, ίίκταΐθ5 V, άραϊοϊ V

ΡΓ»7βΓ. «*Χή/, λιτή/ V, προστροπή/ V,
αρά/, Γ, Ικ«τ£α/ Κ, ίϊγμα η, Κ, κάτίυγμα
η, V, ινκταϊα η, ;ρ£, Γ. ΡτονβτΙ), Ργ&^θγ
ΟηΙ^Τ 18 Ιβίί, ίΰχή μόνον λ«ίπ€ται (Ρίαϊο)
ΡΓ&^βΓίαΙ, λιπαρής V
ΡγΘΜΙΙοΙθ (ρΓβίβ,Οβ, ρΓβΙϋάθ), προοίμιον
αηά φροίμων η. Μ;ι1νβ α ρΐ'βϋηιΐιΐο,
φροιμιάζομαι. 8θ Πΐΐΐοΐΐ Ρ^ \ν£1^ θ£ ρΓβ-
απιΰΐβ, ταύτα ίστα πίφροιμιαο-μένα (ΑγΪ8(. )
ΡΓβοβ,πουβ : ν. Ό&ηξβτοτίΒ
ΡΓβϋΛΐιίίοη : ν. Ο&γθ
ΡΓβοβάβ : ν. βο οβίοΓβ. ΡΓβοβάβ (Ιι&ρρβη
ββίοΓθ), προγίγνομαι Ρ; (Ιβΐίθ ρΐ'βοβ-
άβηοβ θ£), πρίσβίύω Ρ
Ρΐ'βοβρί : ν. ΟυηιΐΗΗΓκΙ, Ι«83θη

ΡΓβοβρίβΓ : υ. ΤολοΙιεγ
ΡΓβοϊηοΙ; (β&ΟΓθά), τί'μίνοϊ η, άλσοϊ η, V,
<τηκ05 τη, V. ΡΓβοϊηοίβ (ςβταταΙΙτ/),

ΊΓίρίβολή /" αηά 1Γ£ρφθλθ5 1)1, (18 6 τήϊ
πόλίω; ιτίρίβολοϊ (ΡΙαΙο)
Ργ60Ϊοιι8 : ν. ν&ΐαβιοΐθ

ΡΓβοϊρίοθ, κρημνοί τη

ΡΓβοίρϊίίΐίβ (αφ.), ΐΓροΐΓ«τή«: ν. αίβο Βαβίι

ΡΓβοϊρΐΙ&ίβ (υβτΙ>) : ν. Ηαδίβη
ΡΓΘοίρϊίΟυδ, απόκρημνο; Ρ, κρημνώδηϊ Ρ
ΡΓβοίββ, σαφήϊ, άκριβήϊ
ΡΓβοίββΙ^, ο-αφώϊ, άκριβώϊ
ΡΓβοΐβϊιιη, ακριβολόγοι τη, Ρ

ΡΓβοίβίοη, άκρφίΐα /, Ρ. 8ρβ»^ ^ϊίΗ
ρΓβΟΪδϊοη, άκριβολογίομαι Ρ. ΡΓβοϊβίοη
ϊη βρββοΗ, ακριβολογία/, Ρ
ΡγθοΙιιιΙθ: ν. ΗίηάβΓ
ΡΓβ000Ϊ0α8 (ρβΓί), ΙΓρΟΙΓίτήί Ρ
Ρΐ-βΟΙΓδΟΓ, ττρόδρομο5 ί», Ρ
ΡΓβά»ίθΓ7, ληστικόϊ Ρ. Υτβάαϊοτγ ΐη•
βϋηοί.8, το ληστικόν Ρ
ΡΓβ(1β0β88ΟΓ : ν. ΡΓβοβάθ
Ρΐ'οάβίβΓπαϊηοιΙ, ϊί Ιιαβ βββη, ττροδί'δοκ-
ταιΡ
ΡΓθάϊοαηιοηΐ : ν. Οοηάϊίϊοη
Ρΐ'ΒύϊοαΙβ (ΐΐώβΐ.), το κατηγορονμινον
(4π'«(.)
ΡΓβάίθ»ίθ (ν&τΒ), κατηγορία (ΑΗβΙ.)
ΡΓβάϊοΙ : υ. ΡΓορΗββ^
ΡΓβάϋοίίοη : ν. ΐτορϊιββγ
ΡΓθάοιηίηβ,ηοθ, ύπίρβολή/ ΐιτίροχή/ Ρ
ΡΓβάοΐΙΙΪηαίβ, (ητιρβαλλα. ΡΗίίίρ ρΓ6-
(Ιοηιίιι.ιίεκ, Φίλιιπτοϊ 4ττιΐΓθλά£(ΐ {Ώβτη.)
ΡΓβ-βαιϊηβηοβ : υ. Εχοβίίβηοθ
ΡΓβ-θπιίηβηί : υ. ΕχοβΗβηί
ΡΓβ-βχΐβί, ιτροϋττάρχα Ρ, ιτρογίγνομαι Ρ
ΡΓβίβ,οβ : ν. ΡΓββηιοΙβ. Ργθ£χ β, ρΓβίβοβ,
φροίμιον ττροτίβημι (ΡΙαΙο). ϊί Ηί18 1)6βη
8»ί(1 Ι)/ Υί&γ οί ρΓβίαΟθ, ιτρο«(ρηται Ρ
ΡΓθίβΟί (θ£ Β, άϊδίΓΙΟί), νομάρχηϊ 7»1, Ρ
Ρΐ'οίοΐ', αίρίομαι, ττροαιρίομαι, ττροτιμαω, πρό
κρινα, μάλλον βονλομαι, μάλλον δέχομαι Ρ,
ασπάζομαι μάλιστα V. Οηβ Π1118& ρΓβ£βΓ,
προαιρίτί'ον Ρ
ΡΓθ£βΓίΐο1β, αίρΐτόϊ Ρ
ΡΓβ£θΓβΙ10Θ, α1ρ«σ«/ V, προτίμησα/ Ρ.
Ιη ρΓ6£βΓβηοβ ίο, προ υη,Οι ρβη., μάλλον
κηίΑ ρεη.
ΡΓββχ, προτίθημι Ρ
ΡΓβ£Π&ηί, έγκνμαν; (-ν7Ϊί;1ι ωβίΐΐΐϊη^) ση
μαντικός Ρ. Ββ ρΓβ§η&ηί, κυίω αηά
κνιο

Ρπ'ίικί^β, προλάμβανα Ρ, προκαταγιγνάσκα
Ρ
ΡΓβ]υάϊοθ (βν,δβΐ.), διαβολή/ Ρ. ΡΓβ(α-
άϊοβ ίΐ^'ίΐϊηβί ιιΐθ, ή {μή διαβολή (Τΐιυ,ο ).
Αοβοΐνίβ £Γββ<1οιη £γοπι ρΓβϊνιάίοθ, το

μή προκατίγνωκίναι μηδίν (Ζ*β?Λ.)
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ΡΓβ)1ΐθίθθ (*>βτδ), διαβάλλω Ρ
ΡΓβ)ΐι<1ίοί&1 : ν. ΗιΐΓίίαΙ
ΡΓθ1ΪΠΐϊη»Γ7, πρώτοϊ, & πρίν
ΡΓβΙυάθ (βηίίΐ.), ττροοίμ,ιον αηά φροίμιον η,

αναβολή αηά άμβολή/', V
ΡΓβΙϋάβ (ίίβτδ), ττροοιμιΑζομαι ΟίΙίί φροιμιά-
ζομαι, αναβάλλομαι V. Οηβ ϊτιακί ρΓβ-
Ιΐΐάθ, φροιμιαοτίον Ρ
ΡΓβΙΏΛίϋΓΘ, άωρο!
ΡΓβπιαΙ,υΓθΙγ, πρδ τοΟ δ&ντοϊ (8ορΗ.)
ΐτβίαβάίίβ,ίβ, ττρονοίω α»κί προνοί'ομαι, προ-
βουλίΰω Ρ
ΡΓβΠΟθάϊίίΐίίοη, πρόνοια,/! ττρορ\>ν\{[/, Ρ
ΡΓ6Π1Ϊ86 (•υβΓΟ), φροιμιάζομαι., νίΓίίίΓον Ρ,
νποτίβημι Ρ. Ιί 1)3,8 \>ββη ρΐ'βππββά,
ιτροίίρηται Ρ. ΡγΘΠΠ8Π1§ ^δί ίΜδ, τοσ
ούτον νπαπών (Ώετη.)
ΡΓβπιίββ (βΐώβΐ.), πράταη*/ {ΑηβΙ.)
ΡΓΘ11Π803, χωρίον η, Ρ, ιτίρί βόλοι οΐκήσίων
(ΡΙαΙο)
ΡΓβπιϊυπι, μισ-θο$ τη
ΡΓΘ-ΟΟΟΙίργ, προκαταλαμβάν» Ρ
ΡΐΌρΕΓΕίΐοη, •π•αρασκ£\ιή _/

|

καταο-κ«νή_/] Ρ.
ΟοαηίβΓ-ρΓθρΕΓΛίΐοπ, άντιτταραο-κίυή/, Ρ
ΡΓβρ&ΓΘ, ίτοιμάζω, σκίυάζω, ιταραο~Κ(υάζω,

κατασκίυάζω, ττορ£ζω, κοσ-μίω, στίλλω, μη-
χανάομαι, ίντρίττίζω, 4ξαρτννω αη(/ ίξαρτΰω,
ίντίνω αη«? Ιντν«> Γ, ττροχιιρίξομαι Ρ. Αΐά
ΪΠ ρΓβρΕΓΪη§, ο-νμπαραο-κηάΐω Ρ. Ργθ-
ρΕΓβ ΙιβίοΓΘ, προπαραο-κοάζω Ρ. Μαΐίβ
οοαηίβΓ-ρΓβρ&Γβ,ϋοηβ α^αίηκΐ, άντιπαρα-
σκαιάζομαι Ρ. Οηθ ιηυβύ ρΓβρβΓβ,
παραο~κ<υαστ4ον Ρ. ΡΓβρ&τβά, ϊτοιμο;,
προχ<ιρο$, ίντρίττή;, «ύσ-ταλήϊ

ΡΓβρβηδβ : \νϋΗ ιιιαίίοο ρΓβρθΠδβ, 4κ προ-
νοία? Ρ, {κ προβονλήϊ Ρ, κατά προαί-
ρ<ο"ΐν Ρ
ΡΓβροηάθΓαηοθ, 4π€ρβολή /, £οιΗ\/
ΡΓβροηάβΓαΙβ, νικάω, κρατ4», ρίπω, 4πι-

ιτολάζω Ρ
ΡΓθρ088β88Ϊη§, καλό;, 4παγω•γοί Ρ, 4φολ-
Κ05 Ρ
ΡΓβροβίβΓΟϋβ, άτοπο» Ρ. Ιί νοαίά 1>θ
ιηοκί ρΓθροβίβΓΟαβ, των άτοπωτάτων αν

Λη (2)β»η.).

ΡΓβΓΟβΕίϊνβ, γίραϊ Π, τιμή^/ί πρίσ-βίΐα η, ρί,
σκήπτρα καΐ θρόνοι (Εητ.)
Ργ68Εο;θ (βωδβί.), οίωνόϊ »»», θέσπισμα η, V

ΡΓ6δΕ£θ (νβτδ), μαντίνομαι, προοράω, προ-
δί'ρκομαι Ρ

ΡΓββΟΓΪββ, κ«λίίω, τάσσω, 4ξηγ4ομαι. Ιί
ΙΐΕβ 1>6ΘΠ ρΓθδΟπββεΙ, ίΐ'ρηται Ρ

.

ΡγΘ-

80ΓΪΙ)6<Ι ίϊπΐθ, ιι-ροθίο-μία ^ Ρ
ΡΓβδΟΓΪρϋνβ, νόμιμο!
ΡΓθββηοβ, παρονσία /. Ιη α ρβΓβοη'β
ρΓβββηοβ, 4ναντ£ον 2θί<Α 5>βη., πάρα ιοι7λ
άαΐ., οτ ηββ παρών. Ιηίο οηβ'β ρΓβεβηοθ,
<1ϊ όψιν. ΡΓ686Ι10Θ ο£ ιηΐιιΗ, άγχίνοια

/, Ρ, ο-ύλλογοί ψνχήϊ (Εην.)
Ρι•Β8βηΙ (αά).), ο ιταράν, & καθ€ο-τώ$ ον

καθίστηκώϊ, & ννν, ό αντίκα Ρ, & παρα-
τυγχάνων Ρ. ΗβΓβ ρΓβββηί, 88«. ΡοΓ
ΐΐιβ ρΓβββη!;, το νϊν, τά ννν. ΡΓβδβηί
οΪΓθΐιηΐ8ΐαηοθ8, τα παρόντα, το τνγχάνον

V
,

τα υπάρχοντα Ρ, τά παραχρήμα Ρ.
ΡΓβββηί άαη^βΓ, το παρόν 8«ινι5ν οτ το
αντίκα 8(ΐνάν (Τ/ιΚϋ.). Ββ ρι•β8βηί,
Ρι•1'8(.'ηί οΐΐθδβΐί, πάρ€ΐμι, παραγίγνομαι,
παρίοταμαι, πλησιάζω V
,

τταρασ-τοτίω V
,

ο-υμπαραστατίω Γ; (θ£ ΟΪΓΟΙΙΠΙδί&ηοββ),
νπάρχω, πράκ€ΐμαι
ΡΓβββηί (βιώβΐ.) : ν. Οϊ£ΐ. Μαΐεβ α ρΓβββηί
θ£ (ίΙίΓΟν Ε^Ε^), προπίν», προΐ«μαι Ρ
ΡΓβββηί («βτδ) : ν. Οϊνβ. ΡΓθδβηί (Ηοΐά
ΟυΙ), έΐΓί'χω. ΡΓΘδβηί; (ίΐηιικ), προβάλλο
μαι Ρ
ΡΓβδβηίϊπίΘηΙ: : ι». ΡΓβ8Λ§θ
ΡΓβββηΙΙ^ : ν. 8οοη
ΡΓβββΓνΕΐϊοη, σντηρία/
ΡΓβββΓν&ίΐνθ (αά3.), ο-ωτήριο5, φυλακτή-
ρΐ05 Ρ
ΡΓβδβΓΥΘ : V. ΡΓΟίβΟ*, 8ενβ. ΡΓβδβΓνβ
(πιβΕΐ, βίο.), ταριχινω Ρ
ΡΓβδθΓνβΓ : V. 8ΕνϊθνΐΓ
ΡΓ68Ϊάθ ΟνβΓ, 4πιοτατίω, προστατίω, προ-
ΐσταμαι Ρ
ΡΓβδϊάθηογ, προ€δρ£α7ι Ρ, πρυτανίία,/] Ρ '
ΡΓΘδίάβηΙ, πρίτανίϊ 17», 4πιο-τάτηϊ ΤΗ, τρό-
ίδρος ί», Ρ. Ββ ρΓβδίάβηί, πρντανινω
Ρ, προ€δρ<να Ρ
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Ργ688, τηίζιο, προο-ττιέξω, βαρύνω, έττ(£γω,
θλίβω. ΡΓ688 άθ\^Π, Ιπό» Γ. ΡΓΘ88
ίθ§θΐΗβΓ, ο-ιιμπιίξω Ρ, συνωθέω Ρ, συν-
θλ£β« Ρ. Ργ688 οη (ηβυ,Ι.), πρόσκ€ΐμαι,
ίπ£κ€ΐμαι, ϊγκίΐμαι Ρ. Ββ ηβχά ρΓ68Β8<3,
κακώϊ πάσχω, προσβιάζομαι Ρ, ταλαιπω
ρεί» αηά ταλαιπωρέομαι Ρ. ΡΓ688βά ίηίο
ΒβΓνϊοθ, άναγκαοτοί στρατιΰην (ΤΗια:.).
ΡγΘ88 (πιβίαρη.) : ν. Ργ»7
ΡΓβ88Ϊη§, Ργ68811ΓΘ, συμπ£«σΐ«/ Ρ
Ρΐ•β8ΐί§θ, άξ£ωμα η, ίΐδοξία/
ΡΓββυπίθ (βηοιν ρΓββαπιρϋοη), νβρίζω,

Ίτλίονάζω /*; (ΐίίί'ίλ ίηβη.), άξιόω, τολμάω,
οΐ'ομαι αηίί οίμαι δίΐν Ρ ; (81ΐρρ03β),
οϊομαι α«ί/ οϊμαι, ίΐκάξω. ΤηΪ8 Ι ίΐιίηΐε
^οιι ηιβ/ρ 1)β ρΓββαπιβά ίο 1ίηο\ν, τούτο
υπάρχιιν ύμά$ «Ιδοταϊ ηγούμαι (Ζ)βίϊΙ.)
ΡΓββυπιρίΐοη, ϋβρις/ φρόνημα η, αυθάδαα
αηά αίίθαδία/, ϋπ«ρηφαν£α/ Ρ, άλαζονίία/,ρ
ΡΓ63ΐιπιρίαοΐ18, αύθάδηΐ, υβριστικοί Ρ,
ύττίρήφανοϊ Ρ, άλαζών Ρ, ύττίρφρων V,
ΰπίρκοποϊ V
ΡΓβίβηοβ, ττροφαο-15 /, σκήψιί/ λαγοί τη,
πρόΌ-χημα 71, σχήμα η, «Ιρων€ία / Ρ.
Ιη ρΓβίβηοβ, λόγω (ορρ. ίο ϊργω), 4π"
ονόματι Ρ, Μ. προφάσα Ρ, ΟΤ ν.86 ώϊ 8ή
ιιλίΚ ρατίίο. ΤηΓο\νϊηβ; οίϊ &11 ρΓβ
ίβηοβ, πάσ-αν άφίΐί τήν ίΙρων<£αν (Ώβτη.).
ΡΓθίβηά, σκήιττομαι, φάο-κω, ΊΓροοττοκίομαιΡ,
προφασίζομαι Ρ, σχηματίζομαι Ρ. Ργ6-
ίβηοΐ ίο (& ίΗϊη§), άντιποιίομαι Ρ,
προσποιέομαι Ρ, υποκρίνομαι Ρ
ΡΓβίβηάβά (αφ.), ψίυδήϊ, πλαστοί V,
προσποιητοί Ρ, ΟΤ Η8β 8ή ΟΤ δήθίν, ΟΤ
λογφ (ορρ. Ιο ίργω)
ΡΓβίβηάβΓ, άλαξών τη, Ρ
ΡΓβίβηβίοπ, προσπο£ησΐ5/ Ρ, σχηματισμέ
τη, Ρ
ΡΓβίθΠΜΐΙϋΓβ,Ι, υπ«ρφυήϊ, τ«ρατώδηϊ Ρ
ΡΓβίθΓΠ&ίιΐΓίΐΙΙ^, νπιρφυ&ΐ Ρ
ΡΓθίβχί, προφασίί/ σκήψιϊ/ πρόσχημα η :
ν. αίβο ΡΓβίβηοβ. Ριιί £ογυ/&πΙ α ρΓβ-
ίβχί: ν. ΡΓβίβηά
ΡΓβίίίΐ7, καλβί, χαριέντωί Ρ, κομψώ* Ρ

ΡΓβίίϊηβββ, το κομψόν Ρ
ΡΓθίί^, καλάί, χαρ£«ΐ5, κομψοί, 4ο-τίϊο5 Ρ
ΡΓβνβ,ίΙ, κρατάω, έπικρατέω, νικάω, όέπω,

ιτίριγίγνομαι Ρ, κατίχω Ρ, επιπολάζω Ρ ;
(οί ΓβρΟΓίβ), κρατί'ω, ττληθνω V. ΡΓβνβ,ϊί
ίη ΛΓ^αηίθηΙ, τυγχάνω γνώμηί (7%Μβ.) ΟΤ
τυγχάνω (αδβ.). Τηϊβ ΒΪάβ ν/8.8 811ΓΘ ίο
ΡΓβνβ,ϊί, ταίτα ρέψ€ΐν ϊμιλλί (ΗβΤ.). ΤΗθ
ρΓβναί1ίη§ ορίπίοηβ, αϊ μάλιστα έπιπολά-
ζοιισαι δάξαι (ΑτίβΙ.). ΤΗθ ορΐηίοη ρΓΘ-
νβίΐβ, ή γνώμη άριστιύιι (ΗβΤ.). ΡΓβνίΐίΙ
οη, πιίθω, άνα-π-ίίθω Ρ
Ρΐ'βνβ,Γίοβ,ίβ, σοφιστή» Ρ; (ϊη α Ι3,\ν8«ϊί),
καβυφίημι τον αγώνα (ΰβίη.)
ΡΓβνβηί, κωλύω, <(ργω, άπ<£ργω, ϊχω, παύω,
ίμποδ£ζω, ΟΤ ναβ ίμποδών, 03 ίμποδών

γ£γν£σθα£ τινι
Ρι-βνβηίϊοη, κώλυσίϊ.^ Ρ
ΡΓβνϊο\Ι8, ττρότ€ρο5, 4 πρ£ν, 4 πάρο« V
ΐτεγ, \*(α/, αρπαγή/ θήρα/, άγρα/ Γ,
θήραιμα η, V, άγρηιμα η, V, ίλωρ η, V.
Αη 6087 ρΓβ7, «υμαρΗ χι£ρ»μα (ΑεβοΙι.).
Ό&ννγ 08" ρΓΘ7, λιηλατίω
Ρι•β7 ιιροη : ν. Ε»ί
ΡγΪΟΘ, τιμή /, μισθοί τη. ΓβΙΓ ρΐΊΟΘ,
άξ£α /, Ρ. Αί νηβ,ί ρποβ? π<5<π>υ;
Ρ. Ι νουΐά ηοί 0117 β,ί β,η7 ρηοβ,
ουκ άν ττριαίμην οϋδίνί>5 λάγου (8ορη.).Ιί ίβίοΐιβά α ηί^ηβΓ ρηοβ, €νρ« πλέον
(Χβη.).
Ρηθβ1β88, προτιμοτ<ροϊ τών χρημάτων (ΡΙαΙο)
ΡγιοΙε, κ€ντ<ω, στ£1ω Ρ; (ο£ α ίθβΐίη^),
δάκνω, κν£ξω V. Ηθ ρηοΐιβ ιιρ ΗΪ8 ββ,Γβ,
6ρβον οίϊ Ιστησιν (8ορη.)
ΡΗοΙεΙθ, άκανθα/, V
ΡγϊοΙςβ (βΟίΐάβ), κέντρα η, ρΐ. Ρτονβτο,
Το Ιεΐβίε β^βϊηβί ίηβ ρήοίβ, πρ4« κέντρα
λακτίζιιν (Αββοη.).
Υήάβ, φράνημα η, υβρίϊ / βγκθ9 τη, τ4
γαίρον (Εητ.). δα^βοί ίθΓ ρπθβ, γαύ-
ρωμα η, V. Ρυβ" υρ νίίη ρπάβ,
4γκόω V. Ρπάθ Οηββθΐί, άγάλλομαι,
ίβρίϊω, τρυφάω, σεμνύνομαι, μέγα φρονέω,
γαυρίομαι V, χλιδάω V, καλλΰνομαι Ρ,
καλλωπίζομαι Ρ

25
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ΡΗββί, ίιριΐϊ τη, ιτροΌττολοί τη, V, θυοσ-κόοϊ

τη, V, 1«ροφάντη5 Τη, Ρ
ΡήββίβΒβ, Κρ<ια/, ιτροο-ίΓολοϊ/, Γ
Ρπβ8ίΗ<χκ1, 1*ρα<Γίντ\/, Ρ
ΡγΪΠΙ, κομψόϊ, άστίϊοϊ Ρ
ΡγΪΠΙΛΟ^ι τα ιτρβτΛα Ρ
"Ρήια&τγ : ν. ΡΪΓβΐ
Ρηπιβ, ακμή/, αβτο» »η, Γ, άνβοϊ η, Γ;
(οίΐίίβ), ώρα/, ήβη/ ηλικία/ Ρ; (οί
Ιίθίΐυί^), καλλίο-τίνμα η, V. Ιη οηβ'8
ρπιτίθ, ώραΐο$, ακμαίοι V. Βθ ϊη Οηθ'β

ρππιβ, ακμάζω. Βθ ρβ,βί οηβ'β ρηηιβ,

ιταρηβαα Ρ. Ριϊπΐθ οοηάϊίϊοη οί &
ΟΓβν, ακμή ιτληρώματο5 (7%Μβ.)
ΡΗΐηθν»1, Ρπωϊίίνβ, άρχαίο$, ιτρώταρχοϊ
V, ιτα("Γάλαιο5 Ρ
Ρπηοθ, βαο-ιλίύϊ ΐη, τίραννοί τη, άναξ τη, V,

κρίιον τη, V, άρκττίύϊ τη, V, ιτρόμο; η», Ρ,

αρχηγέ τη, Γ, άρχη•γ<τη« τη, V

Ρπηοβΐ^, βασιλικοί, τυραννικό», 6ϊο« V
Ρηηοβ88, βασίλισσα/ βασίλιια/ V, βασ-ιλί;

Ρι-ίΐιοΐρ.'ΐΐ, τρωτοί, μίγιστοί, κνριοί, άκρο5.
ΤΙΐθ ρπηοίρβ,Ι (οί παοηθ7), τ& άρχαϊον Ρ,
το κ<φαλαιον Ρ
ΡΓΪηοϊρβ,Π^, μάλιστα, το μίγιο-τον Ρ
Ρήηοίρΐθ, 8ρο« τη, Ρ. ΓιγβΙ ρπηοίρΐβ, αρχή
/,Ρ. Οη\νΙι»ίίρΓΪηοϊρ1βϊκατατ£;Ρ. Οη
ίηϊβ ρήηοίρΐβ, ταύτη Ρ. Αοίίη^ οη 8ΐιΛ

ρΓΪηοίρΙθβ Λ8 ΐΗββθ, τοιοϊσδ' <γώ νάμοιοι

(8ορΗ.). λνβ χηυβί \&γ άονη ΐηΐβ ρπη-
οίρΐβ, τοΟτο θ«τΐον Ρ. ΤΗΪ8 ρηηοίρΐβ ίβ
Ιυϊιί άοτνη, τοίτο κ€ϊται Ρ. Ηανϊηρ; άΪ8-
ΟΟνβΓβά 3.ιι ί ηηροι-ΐιιηί ρπηοίρΐθ, μ«γάλην
αρχήν €ίρηκώϊ {Ώΐτη.). Τΐΐθ ρπηοίρίββ
β,ηά ίοϋηάβ,Μοηβ ο£ οοηάυοΐ, τών πρά-

ξ«ων αϊ άρχαΐ καΐ αϊ νηοϋα-ο.% (ϋεηι.)
Ρπηΐ (ϊιηρΓ688ίοη) τνιτοϊ τη, χαρακτήρ πι,
χάραγμα η, V: ν. αίαο ΓυοΙϊΙορ
Ργϊογ : ν. ΓοπηβΓ
ΡήβΟΠ, ίίρκτή / φυλακή / δίσ-μοί τη, ρΐ,
ιτίδαι/ ρΐ, διο-μωτήριον η, Ρ, οίκημα η, Ρ,
οΐκίο-κοί ΠΙ, Ρ. 8ΐβ1β ΡΓΪ80Π, το δη
μόσιον (ΤΚυ,Ο.). ΡθΓρβΙΟίΐΙ ρπουιι, οΐ-

κηοΐί άιίφρονροί {βορΗ.)

ΡΓΪ80ΠΘΓ, 8«ο-μ<ίτη« τη, Ο δ€διμίνθ5 Ρ, δίσμώ-
•π*/ V, «ο>ιοί (αά).) V. ΡπβοηβΓ ο£
ν»Γ, αίχμάλωτοϊ τη, αίχμαλωτίϊ /, V.
ΡβΙΙον-ρηβοηβΓ, βτυνδ•β-μ«*τη« τη, Ρ.

Κββρ ω ρήβοηβΓ, 8ίω Ρ. Ίβ,ίβ ρΓΪβοηβΓ
(ίη \ναι•), ζιβγρί»
Ρήνίΐίβ, ϊδιο», οίκιΐο!. ΡΓίνβ,ίβ ρβΓβοη,

Ιδιβτη» τη, Ρ: ν. αίβο ΪΑ)πη&η. Βθ1οη§-
ίη§ ίο 8, ρήν8.ίθ ρβΓβΟΙΙ, Ιδιωτικοί Ρ.
ΡΓΪνβίθ Η£θ, 1δ«»τ€£α /, Ρ. Ιάνβ α
ρι-ίν&ί,θ Η£θ, ΙδιβτίΛ» Ρ. ΤΗβ7 Ιικί
α ρΓΙΥϋΙθ ίπΙβΓνίονν, μονοί μόνω ατυν^ι
(Ώβτη.)
ΡΓΪνΛίβθΓ, ληστρίι ναν$ Ρ• ΒββρΛίοΙι θ£

ρπνΛίθβΓβ, ληστών 4κ*ομτ«•αί (ΤΗηο.)
Ρπναΐβΐ^, Ιδία, λάβρα
Ρήνβ,ίίοη : ν. λν^ηί
ΡΓΪνϊ1θ§θ, γ<ραϊ η, τιμή/"
Ριτνΐ1γ, λάθρα, οτ ν,8β λανθάνΜ

ΡΗν^ Ιο, οτινίο-τβρ V. Βθ ριτνγ ίο,
οτίνοιδα

Ργϊζθ (χιιίβΐ.), άθλον η, νικητήρια η, ρΐ,

γίραϊ η, άιβλον η, V, ίττινίκια η, ρΐ, V, τα

ιτρώτα V, Ρπζβ θ£ ν&1θΤ1Γ, άριο-τί^ι η,
ρΐ, κράτοϊ η, V. Ρπζβ οί ί)β&ιι(;γ, καλ-
λιστίίον 11, V. ΡΓΙΖΘ-ββββΥ, άγωνισ-μα η,

Ρ. ΡνονβτΒί, (1) ΤΙιθ ρπζβ ϊβ βρίβηίΐϊά
»ηά Ιΐΐθ Ηορβ 18 §Γβαί, καλόν τ4 άθλον
καΐ ή ΙλνΙ* μιγάλη (ΡΙαίό) : φ καλόν
το άγώνιο-μα (2Άμο.) : (2) Οί 3, ΟΪπΙ

ΓβρΓβ8βηίίπ§ » ρΓίζβ ρΓβοΐουβ β.ιιά

βΐυδίνβ (ο/, ΐΐΐθ Βΐυθ Βίπΐ), αφαντοϊ
ώ; τΐί ίρνιϊ <κ χιρ&ν (Εντ.): (3) Οί
ίΗβ 08,κ:θ αβ β ρήζβ (Μ^β ίβ,ΐίθ ίΐιβ

Οβίίθ), ήμίτ«ρθϊ & ΊΓνραμοΐϊ {Λτ.)
Ρπζβ (νβτί), τιμά», ΐΜρΙ ιτολλοΟ ποιώμαι Ρ.
Ρπζβο', τ(μιο«, <ντιμο$

Ργο\>»1>ϊ1ϊ4>7, το ιΐκο*. ΡΓθΙ»1)ϊ1ϊΙΐβ8, τα

«Ικάτα Ρ. Ιη 8,11 ρΓθΙ)8,1)ϊ1ϋ7, κατά τ4
βίκο! Ρ, ίκ τοΰ ιΐκότο* Ρ. Ιη ίΐΐΐ Ιιιιιηαη
ρΓθ!)3.1)ί1ϊί7) ανθρκητίίωί Ρ
Έΐθ\>&\Αβ, ιτιθανάϊ, «ίλογο» Ρ. Ιί 18 ρΓΟ-
ίαΗβ, ϊοικί, •1κ6« (Ιση), δοκίϊ. 1■.--ι

ρΓθΐ>8ΐ)1θ αΓ§αηΐθηΐ8, ιτιθανολογώ Ρ
Ργ003,ο17, «Ικίτβϊ, Ιοικοτοΐ V, «4λογ«ϊ Ρ
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ΡγΟΟΘ (τηβΙαρΗ,), έξίτάζω, ελέγχω, άναθρέω

ΡγοΙ)Ϊ17 : ν• νϊΓίνίθ
ΡΓΟΪΐΙβΠί, πρόβλημα Π, Ρ, άμφισβήτημα
η, Ρ, απορία/, Ρ
ΡΓθΙ>1βπι&ίϊο»1 : υ. υηοβΓίβ,ίη

ΡΓΟΟββά, βαίνω, προβαίνω, προέρχομαι,

ΊτροΉαι, χωρώ, βαδίζω, προκόπτω, οτίίχω
V, όδοποιέομαι Ρ. Όο γοη ρΓοοββά ίο
βυοΗ β. ρίίοΐι οί βοΐάηβββ ? ώδ' ίπίξί'ρχίΐ
θρασ-ΰϊ ; ΡΓοοββά α§»ίηβΙ : ν. ΡΐΌββουΙθ
Ρι•οο6«ϋη§, πράγμα η, ϊργον η. Ι οβηβϋΓβ
ίΗβ ρΓΟΟββάίη^β, έπιπλήττω το!» γιγνο-

Ιΐίνοΐϊ (ΡΙαΙο)
ΡΐΌοβββ : Ιη ρΓθοβ«8 ο£ ίΐπιβ, χρόνου έπι-
γιγνομένου Ρ, προϊόντοϊ τον χρόνου Ρ
ΡΓΟΟβΚβίοη, πομπή / ϊξοδοϊ / Ρ. Οο ΐη
ρΐΌ0088Ϊοη, ιτοαΐΓ€νω Ρ
ΡγοοΙμπι : ν. Ριιοΐϊβΐι
ΡΐΌοΙαπίαϋοη, κήρυγμα η, κηρΰκαιμα η, V
ΡΐΌοΙννίν^ : ν. ΡΐΌρβηβϊίυ•
ΡΐΌοοηβιιΙ (Εοτηατι), άνβνπατοβ τη, Ρ;
(ρβηβναΓ) : ηββ σατράπιρ τη, Ρ
ΡΐΌΟΙΌβϋηαυβ, αναβάλλομαι Ρ
ΡΐΌΟΓ&βϋη&ΐϊοη, αναβολή/
ΡΓΟΟΙΙΓβ : V. Οβυ. ΡΐΌΟΠΓβοΙθ, ΚΤητόϊ.
Εββΐΐπ ρΐΌοιιπΛΙβ, «ϋττοροϊ
ΡΐΌοιιήησ, (ρώεΐ.), λήψη/ έπίκτηση./
ΡΐΌθ!ί£8.1 (αά].), άο-ωτοϊ, οίκοφθόροϊ, προ-
<ηκο« Ρ. Τ^β7 Ηβ,νβ ναβυβά ίίβ Γβ-
8Ο11Γ0Θ8 οί ίΗβ βίαΐβ Ι&β ρΓ0ΐ!Ϊ£8.ΐ8, ιτρο-
πέποται τα τήϊ πόλιω* πράγματα (Ώΐτη.)
ΡΓθάί£&1ίίγ, ασωτία/ Ρ
ΡΓθάί§ϊθυ8, τ<ρατώδη« Ρ, ϊκπαγλοϊ V, ττ€-
λώριοϊ V. Ρηχ1Ϊ£ίου8 ! (βχοΐατηαΐϊοη),
Τί'ραϊ λέγίιϊ (ΡΙαΙο)
Ένοάίχγ, τέρα» η: ν. αίβο "ννοηάθΓ. Τβ,ϋ

ρι-οάΐσίββ, τβρατολογέω Ρ. ΙηίβΓρΓβί
ρΓθάΪ£Ϊ63, τίράζω V
ΡηχΙαΟΒ (βιώιιί.), καρπό* τη, γίννημα η,
σιτ<ίρο5 ηι, V
ΡΓοάαοθ (ν&ώ), ποιέω, τίκτω, φύω, έκφύω,
γίννάω, φί'ρω, ίκφίρω, παρίχω, προξινέω,

άνίημι V. ΡΓοάαοθ Ϊη, έντίκτω, έμποιέω
Ρ. ΡπχΙϋΟΘ (βνϊάθηοβ), παρέχομαι Ρ,
ιταράγω Ρ, αναβιβάζω Ρ

Ρπχ1υοίιι§, ΡκχΙυχϋοη, γέννηση/ γέν<ση/ Ρ, φορά/ Ρ
Ρπχΐυοί, το γίνόμινον Ρ, το έκβάν Ρ, τά
έκ βαίνοντα Ρ
ΡΓοάαοΙίνβ, ποιητικό* Ρ. Ύβτγ ρΓοάιιο-
ίϊνβ: ν. ΕθΓίϋθ. Ββ ρΓοάαοϊΐνθ, πολυ-

καρττίω Ρ
ΡΓΟβω : ν. ΡΓββ,πιοΙθ

ΡΓΟΪβ,ηβ,ίϊοη, άγο* η, μίασμα η, μΰσο* η, V
Ρι•οίαηβ (αά}.), ασιβή*, ανόσιοι, βέβηλοι,

αθέμιτο*
ΡΓοίαηβ (νβτΒ) : ν. Ροΐΐαίβ
ΡΓθί»ηβ1^, άνοσίως
ΡΓθ£β88, ίητισχνίομαι, ίιταγγέλλομαι 1

'
: ν. αίβο

ΡΓβίβηά
ΡΓθίβ88βά1^, λόγω μ(ν (αηβ. Ι)

]/ (ργυ 8<),

πρόφασιν μέν (ιιοτηβΐϊτηββ αηβ. ίι
/ το 84

άληΜϊ)
ΡΓοίβββϊοη : ν. ΡΓοιηϊθβ. ΜβΓβ ρΓοίββ-
Βΐυιι \νϊ11ιου(, ρρι-ίοι-ηΐίΐηοο, αίλλω$ βνομα
καΐ ούκ (ργον (Τ/ιαο.). ΡΓθ£β88Ϊοη (θΠΙ-
ρ^πιβηί), διατριβή/ Ρ. Μλπ οί ηο
ρΓθίβ88Ϊθη, Ιδιώτηϊ τη, Ρ
ΡΓθίθ880Γ : 118β ίπαΧω Ρ, Οθ ΡΓθίβ830Γ8 οί
Μΐΐβίο, οί τήϊ ανλήσ«ω< ίτταΐοντ«5 (ΡΙαΙο)
Ργο£Γθγ: ν. ΟΪΓθγ

ΡΓοβοίβηο^ : ν. 8Ιεϊ11
ΡιόΗΙ (βιώβΐ.), κίρδοϊ η, ώφίλία αηά ώφ«-
λαα/ λήμμα η, ίνηση/ ωφέλημα η, V,

Ίτρόσοδοϊ/ Ρ. Ββπιαϊη ονβΓ αβ ρΓθ£ί,,
ιτροσίΓίριγίγνομαι Ρ. Ηϋνίη» θη{θ^β<1
ίΐΐβ ρΓθΗΐ8 οί ΐΗβ ί&ΟυΟΓ^, το έργαστήριον
Κίκαριτωμίνοϊ (Ζ)βί».). Ι δΗοΐνβά 8. Ιλγ^Ο
ρΓθ£ί, χρήματα ΐΓλιΕστ' άττί'δίΐξα (Ατ.)
ΡΐΌΰυ ( ΙΊϊϊΙ) αβί.), ώφίλέω, έπωφ«λέω; (ιιβιιΐ. ),

κ<ρδαίνω, όνίναμαι, άιτολανω Ρ. 1 1 ρΓΟ&ίδ
ίι οί, ον&)ν δφελοϊ Ρ, ον λΰ«ι τέλη (8ορΚ.)
ΡΐΌΐϊίίΐΙιΙβ, σύμφορο!, & συμφέρων, ωφέλιμοι,
κιρδαλέοϊ, όνήσιμοϊ V

,

ώφ•λήσιμο« V
,

λυσιτίλήί Ρ. Ββ ρΓΟϋί&οΙθ, συμφέρω
ΡΓθίϊία1)ΐ7, κίρδαλέωϊ Ρ
ΡΓθ£ΐ1β88, άχρηο-τοϊ, άνωφίλήϊ, ασνμφοροϊ,

άκαρποι V

ΡΓοίΙί^βίβ, ακόλαστο», όίσωτοϊ. Ββ ρΓοβϊ-
ξβ,ίβ, άκολασταίνω Ρ, άσωτ«νομαι Ρ

25—2
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ΡΓοίουηά (οί ίηβ πιΐηα! οτοί ρβΓβοηβ), σοφά$,

βαθύφρων V, βυσσόφρων V, βαθύβουλοϊ V

Ρπ>ίΐ18θ, άφθονο!, προ«τικο» Ρ, δαψιλήϊ Ρ
Ρΐ•θίυ56ΐ)Γ, άφίώώί Ρ, άφθόνωί Ρ, δαψιλώί Ρ,
άφθόνω χϊρ£ V
ΡΓοίιιβϊοη, αφθονία /, Ρ, άφ€ΐδία /, Ρ :
υ. αίβο Αϋιιηάαηοβ
ΡΐΌ^θηϋοΓ, προγονοί τη, προπάτωρ τη

ΡΓΟ^βηγ : ν. Οΐιϊΐά

ΡΓΟ£Π08ίίθ8.1θ : ν. ΡΓορΙιββ^
Ργο§Γ688 («ίίόβί.), ίδροια/, 07" Μί« προκάπτω,
α» ΎΙιβγ να&άβ ηο ρι•ο§Γβ88, προίκοπτον
ουδέν

Ργο§Γ688 (νβτύ), προβαίνω, προχωρέω, προ-
κάπτω

ΡΓοΜοϋ: ν. ΡογοκΙ. ΡΓοηΐ1>ΐί6<Ι, απόρ
ρητο»
ΡΐΌηΐοΐϋοη, άπόρρηοΐί/, Ρ
ΡΓΟϊβοί (χιώβΐ.) : ν. Ρΐβ,η

Ργο^θοΙ; (νβτύ ηβηί.), προέχω, εξέχω Ρ, εξ
ίσταμαι Ρ, νπίρέχω Ρ; (νβτδ ίκί.) : «. Ρ]αη
ΡΓΟ)θθίίθη, πρόβλημα η, V, το προέχον

(ΤΗμο.)
ΡγοΙΪΠΟ, πολΐγονοϊ V, πολύτοκο* Ρ
ΡγοΙΪΧ, μακρόϊ, πολνλογοϊ Ρ. Βθ ρΓοΙΪΧ,
μακρηγορέω, μηκννω λογον αηά μηκννω
(αόβ.)
ΡΓθ1θ£<16, πράλογοϊ τη, Ρ
ΡΐΌίοΠβ, μηκύνω, έκτίίνω. ]3θ ρΓθ1θη§β(ί,

χρονίζομαι
ΡΐΌπιβηίΜΐθ, (1) ν&11πη£, (2) ρΐαοβ £ογ

νβ,ΙΙίϊη^, π«ρίπατοϊ «ι, Ρ
ΡΐΌΠΠηβηοβ, τί> διαπρ«πέ$ Ρ
ΡγοπηπθιιΙ;

(1x1.) «πιπόλαιοϊ Ρ ; (τηβΙαρΗ.),
διαπρίπήϊ, ίξοχοϊ V, ίπιφανήϊ Ρ. Βθ
ρΓΟΠΙΪηβηί (ηιβΙαρΗ.), επιπολάζω Ρ
ΡΐΌΠίίβΟΙΙΟΙΙβ, σίμμικτοϊ, συμμιγής, πάμμι-
κτοϊ V. ΡΐΌΐηϊδοαουβ αΙ>ιΐδθ, ρητά καΐ

άρρητα (Όβτη.)
ΡΓΟΠίϊβΟαΟΙΙβΙ^, φΰρδην V, άναμίξ Ρ
Ργοπηβθ («Ζίόβί.), {τποσχ£ο-ΐϊ /, λόγος τη,
*ΥΥ*Π^> πίστνί/ΐ πιστά η, ρΐ, ίπάγγιλμα
η, Ρ. Μβίαρίι. 8υο1ι 1ώΐη£3 οίοδβοω
ΓΪθΗΙγ ίη ρΐΌΠΐίδΟ, τοιαντα σφόδρα ήνθη-
σ«ν έπι ταϊϊ έλπίσ» {1)βτη.)

ΡΓΟΠ1Ϊ8Θ (υβτδ), {ιπιο-χνέομαι, επαγγέλλομαι,
υφίσταμαι, υποδέχομαι, έγγυάομαι, καταινέω

V, πιστοομαι. V
Ρΐ'θΐιιοηίθΓγ, άκρα / άκρωτήριον η, πρών
»», Γ
ΡΐΌΠίοίο (3,ρβΓ80η), αίρω, αυξάνω; (α ίΐιϊηο;),
σπιύδω, προθνμέομαι Ρ, προβιβάζω Ρ.
«Γοϊη ίη ρΐΌΟΙοϋηο;, ο-υμπροθνμέομαι Ρ
ΡΐΌΠΙοϋοη, αίξησΐϊ/| Ρ
ΡΐΌΠφο (αά).), πρόθνμοϊ, ίτοΐμοί, άοκνοϊ,

απροφάο-ιστοϊ Ρ. Ββ ρΐΌΠίρί, προθν
μέομαι. Οηθ ηιιΐδΐ οθ ρΓοπαρί, προθυ-
μητέον Ρ
ΡΓΟπιρί (νβτΐ), υποβάλλω Ρ. Ρι-οπιρίαΙ,
ίπόβλητο! V. ΡΐΌΠίρίβΓ, ιίσηγητήϊ τη,
Ρ
ΡΐΌΠΐρ4ίίΐκ1θ, σπουδή^ προθυμία/", ορμή/"
ΡΓΟΠίρίΙ^, προθίμωί, άπροφαο-ίοτω$ Ρ
ΡγΟΠΘ, πρηνήί V, προνωπή« V ; {τηβίαρΗ.)
προπίτήϊ Ρ, ίύκίνητοϊ Ρ. Βθ ρΓΟΠβ,
Ιφνν, πέφυκα, ρέπω, αποκλίνω Ρ, προπίτώ;
«χω Ρ
ΡΓοηβηβ88 : ν. ΡΓορβηΒΪί^
ΡΓΟηονιηοβ, φθέγγομαι, φωνέω V, αΐδάω V.
ββηίβηοβ οί άβίΐΐΐι \νί11 1)β ρΓοηοιιηοβά
ίΐ^ίΐϊηκΐ Ιΐιβιη, ψήφοϊ κατ αυτών ολίθρία
βουλιίο-ίται (/1β,5ί/(.)
ΡΓοηνιηοϊαΙϊοη, γλωσσά/". ΟΟΓΓΘΟί ρΓΟ-
ηυηοϊαίϊοη, £ρθοέπ«ια/) Ρ
ΡγΟΟΪ, τίκμήριον ΤΙ, σημ€Ϊον η, μαρτύρων
71, Ρ; (ΐθβΐ;), &€γχοϊ τη, βάσανο; /
πάρα /. Μβ,ΙϊΘ ρΓΟθί θ£, πιΐραν λαμ
βάνω ΟΤ ποιέω Ρ. Βθ ΐ)Γ011£ηΐ ίο ΐΐϊβ
ρΓΟθί, 4ϊ πήραν Ερχομαι (2Ά«β.), £15

Ιλβγχον «ϊμι (βορΗ.), €ΐ» ϊλίγχον πίπτω

(Ευ,Γ.)

ΡΓΟρ (ηιύβί.), ϊρίΐσμα η, σκήπτρον η, V

Ργορ (νβνΐ) : ν. δαρροΗ
ΡΓ0ρΒ§8.ίθ, σπιίρω, διασπείρω
ΡΓΟρβΙ, κινέω, προβιβάζω Ρ
ΡΐΌρθΐΐ8ίίγ, ροπή/ λήμα Π, V
Ρι-ορβΓ (βιΐϊΐβΐιΐθ), άξιοϊ, οίκίΐοϊ, δ καθήκων,
4 προσήκων : (οβΟΟΠΠΠ^) «ύπρ€πή», ίνσχή-

μων
ΡΓΟρβΓΐ^, «ί, άξίωϊ, οΙκ<ίω«Ρ, προο-ηκόντω« Ρ
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ΡΓ0ρθΓί7, ο4σ•{α/, κτήματα η, ρΐ, χρήματα
τ», ρΐ, οΤκο$ τη, τά βντα Ρ, τα ίιιτάρχοντα Ρ.
Β.Θ8.1 ρΓ0ρβΓΪ7, φανιρά ουσία Ρ, (γγιιο*
οΐο-ία-Ρ. ΡβΓβοηβ,Ι ρΓΟρβΓί^, αφανή»
οίο-ία Ρ. ΕπίίΓΟ ρΓ0ρθΓΪ7» ιταγκληρία
/, V, ιταμΐΓηο-£α /, V. Το 1θ8θ Οηβ'β
βηΙΪΓβ ρΓΟρβι-Ι^, τοΪ5 8λοΐ5 ο-φαλήναι
(Ώβτη.). (ϊονθΓηιηβηί οη ί,Ηβ 1»8Ϊ8 ο£

ρΓορβΓ*7 : ν. Τϊπιοογλο^. Ργορθγ47

(ΐη Ζορϊβ), Ιδιον η (Ατίβί.)
Ρΐ•θρ1)β07, μαντ«£α-/', μαντιίον η, μάντηιμα
η, V, θίοττιο-μα η, V, χρηο-μό* Τ», V. Τηβ
&Η οί ρΓ0ρ!ΐθ07, ή μαντική, μαντεία/
ΡΓ0ρΗβ37, ιτροΛιτον, χράω, μαντίύομαι, ιτρο-
φητίίω V, χρήζω V, χρησ-μωδίω V, θισ-πίΤ,ω

V, βίο-ττιωδίω V. Οηθ πιυκί; ρι•ορ!ΐ687,
μαντιυτίον
ΡΐΌρΗβί, μάντι* τη, ιτρόμαντκ τη, τροφήτης
τη. ΒββΙ ρΓορΙιβί, άριοτάμαντι* τ», V.
Τπιβ ρΓορϋθί, ορθόμαντίϊ τη, V. Ρβ,ΐδβ
ρΐΌρΙΐθί, ψηδόμαντίϊ τη, V, ψ<νδόφημο«
V. ΡΓΟρΗβί οί ΪΠ, κακάμαντυ τη,/, V.
Βθ 8. ρΓορΙίβΙ, ιτροφητ<νω
ΡΓΟρΗβΙβββ, μάντίϊ /, ττρόμαντίϊ /, Ίτρο-
φήπ»/
ΡΓΟρΙΐβΙίο, μαντικά*, μαντιΐοϊ V, βίσ-ΐΓίωδόϊ
V, χρηοτήριοϊ V. Μγ ρΓΟρΙίβΙΪΟ ΒΟΙίΙ,
καρδία τίρασ-κόίΓοί (Αβίοΐι.)
Ρΐ'ΟρίΙίίΐΐο, Ιλάο-κομαι, μ«ιλ£ο-σ-ω V, {κθνομαι
V, καθαρμον τίθίμαι V
ΡΐΌρϊίϊβίίοη, καθαρμέ τη, μιίλιγμα η, V,

μιιλικτήρια η, ρ/, V
ΡΓθρϊΙί8.ίθΓ7, μηλικτήριοϊ V
ΡΐΌρϊΙΪΟΙΙΒ (οί ρβΓβΟΠδ), Ιλ«ι>5, (ύμΐνήΐ, €Ϊ-

φρων V; (οί οπιρηβ), αίσιος V, 8«ξιάϊ V;
(οί νοπίβ), «ίφημοϊ
Ρΐ'οροΓίϊοη, λ6γο5 τη, Ρ, αναλογία /, Ρ.
1)α«• ρΓυροΓίίοη, καιρό* τη, Γ, μέτρον
η, V, ο-νμμ«τρ(α /, Ρ. Ιη ρΓοροΓίΐοη,
κατά λόγον Ρ. Ιη ρΓοροΓίίοη βλ, βσω
ΟΤΙ». ΟΤ/ τόσω ΟΤ τοσούτω. Οί §Οθά ρΓΟ-
ρΟΓΐίοηβ, «ΰρνθμοϊ
ΡΓορθΓίίοη»1, ΡΓοροΓίϊοηΛίβ, σνμμίτροϊ,
ανάλογο• Ρ
ΡΓθρθΓίΐθηΛΐβΐ7, στιμμίτρω»

ΡΐΌροβαΙ, λ«5γο5 τη οτ λόγοι τη, ρΐ, ιτρό-
κληοι»/, Ρ
ΡΓΟρΟββ (ββρ. οί 8. ρΠΖβ ΟΤ ΟΟΙίίβδί), τίθημι,
Ίτροτίθημι ; (ίοΓ &η οβοβ), Ίτροβαλλω Ρ;
(ιΐΐαΐίβ & ρΓΟροβίϋοη), <1<τηγίομαι Ρ,
ίπάγω Ρ, ιτροο-φίρω Ρ, ύττοτίθίμαι Ρ, νκο-
τ«ίνομαι/>; (» \&ν ΟΤ άβΟΓβθ), γράφω Ρ,
ίΐσ-φίρω Ρ. Βθ ρΓ0ρ08θ(1 (ββρ. οί &
ρι-ίζβ ΟΤ οοηίοβΐ), κιΐμαι, ιτρόκημαι
ΡΓοροβϊίϊοη, λόγοϊ τη οτ λόγοι τη, ρΐ, €ΐσή-
γηοη» /, Ρ; (ιη Σορίο), ιτρόταο-ι« _/
(4γμ«.)
ΡΓορουηά : ν. Ρι-οροδθ (οιεΙεθ » ρΓΟ-
ροβίϋοη)
ΡΓορΓΪβίοΓ : ν. ΜαβΐβΓ

ΡΓ0ρΠβΐ7ι κόσμιο» τη, <νκοο-μ(α /, το ιτροο•-
ήκον, το κόο-μιον V, το €Ϊκοο-μον Ρ,
€4ΐΓρ<ΊΓ«ΐα>/", Ρ
Ργ0Γ0§11Θ, αναβάλλω Ρ
ΡγΟΒΟΓΪΟΘ, ο-τηλ£την αναγράφω (Ζ>β»».).
Τηβ ρΐΌβοηοβθ (αί Ροηβ), οί ιτρογ€-
γραμμϊνοι (ΡοΙι/ΟΪΜ»)
Ρι•θ8β, ψιλοί λόγο» αηά ψιλοΧ λόγοι (ΡΙαΙο).
■ννΓΪίϊη^ ϊη ρΓΟδθ, λογογραφία,/; Ρ. Ιη
ρΓΟδβ, πιζη (ΡΙαΙο) : ϋ/

.

ιτανο-αι μ<λωδοΟσ-',

άλλα ιτιζη μοι φράο-ον (Ατ. /τα$τη.)
Ργο»001ι1<', διώκω, μίτί'ρχομαι, ίπίξίίμι, «γ-
καλίω, γράφομαι Ρ

,

δικάζομαι Ρ, ίιτι-
σκήτττομαι Ρ. Βθ ρΓΟ8601ΐΙβά, φ<νγω.
ΡΓθ8βοιιίθ (β,π βπΙβΓρπββ), ϊχομαι, λαμ
βάνομαι (ίιοΐ/ι νοίίΚ ρβη.), 4-ιτφιμι
ΡΓΟβθουΐϊοη, Μκτ\/, γραφή/, Ρ. ΙΙηάθΓ^ο
Β, ρΓΟ3601ΐϋθ11, γραφήν φινγω (1)<•ηι.)
ΡΓΟ8601ΐίθΓ, 4 διώκων, 6 γραψάμ«νο5 Ρ,
κατήγοροι τη

ΡΓ080(ΐ7, ή μιτρική (ΑτΐβΙ.)
ΡΐΌβρεοΙ; : ν. Ϋίβν
ΡΓΟβρβΓ (π&ηΙ.) : ν. Βθ ίοΓίυηβίβ, 8υο-
εββά. Ρΐ'οκρρι• (αοί.), ανξάνω, όρβάω,
ονρίζω V

,

«νοδόω V
.

ΡΓ08ρθΓΪη£ (θφ'.),
οΰριοϊ V

ΡΐΌ8ρβήί7 : β• Ηαρρϊηθββ, ΓογΙιιπθ. Ρτο-
νβτδ, οί ρβορίθ νηο ηβ,νθ ουίΐίνβά
ΐηβΪΓ ρΓ08ρθΓΪί7ι ιτάλαι ίγοτ' ήο-αν όλ

κιμοι Μιλήο-ιοι (Ατ.): ς
/! 'ίυίπιαβ ΤΓθβ'8'
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ΡΓΟβρβΓουβ : ν. Η&ρρ7, ΓοΓίιιηΛίβ
ΡΐΌϊίΓ&Ιβ (αφ\), πρηνήϊ V, ιτροΐΜτήϊ V,
•π-ρονωττήί V
ΡΐΌβίΓβ,ύθ (οηβββίί 1)β£θΓθ), προσκυνά•,

ΐΓροστΓίΐΓΤ• V, ΐΓρόκ£ΐμαι V
ΡΐΌβίΓαϋοη, ιτροσκννησνι /, Ρ, γονυπϊκϊί
ίδροι (Εην.)
ΡιόΙχόΙ, φυλάσσω, σώζω, ■π-ροίσταμαι, ιτιρι-
στίλλω, στί'γω Ρ, ρύομαι Κ, έττισκοιτίω Γ,

ιτροσ-τατί'ω V, νίΓίρστβτί» Γ! Ββ ρΓΟ-
ίβοίβά 1)7, προβάλλομαι νήΐΗ Οέΰ., Ρ.
ΡΓΟίβΟυΐΐΐσ (βφ'•), ιτροστατήριοϊ Γ, άλίξη-
τήριο* V. Ρι-οΙβοΙίνβ (1»ι4ΐ7ι δίκαιη/ Ρ
ΡΓΟΐβΟίίοη, <1ΓΙΚθύρησιϊ/ ϊρκθ$ η, V, αρωγή/ Γ, «τ•**•/, Γ
ΡΓΟίβοίΟΓ, σωτήρ 01, σ•ώτ€ΐρα / ίπίκον-
ροϊ Π», ίιηστάτηϊ τη, προστάτη» τη, V,

φϋλαξ »?», / Γ, ττρόξίνος τη, / V. Ργο-
ίβΟΐΟΓ θ£ ί.Ηθ ρθορίθ, δημοΰχοϊ V.
Ρΐ'υΙϋοΙοΓ οί βυρρίίαηίβ, ιτροσίκτωρ
Γ
ΡΐΌΐββί (βίίδβί.), μαρτυρία/, Ρ, σχ«τλιασμ05
»», Ρ
ΡΐΌΐοβί (υβ^), μαρτίρομαι, διαμαρτύρομαι Ρ,
δίΐνον πονίομαι Ρ, σχίτλιάζω Ρ
ΡγοϊγλοΙ : ν. Ργο1οπ§
ΡΓΟίηκΙθ, ίξίσταμαι Ρ
ΡκΗΐί, σίμνοι, νιτίρφρων Γ, υψηλόφρων Γ,
ττιρίφρων Κ, άγαυρόϊ Γ. Βθ ρΐΌΙΐά,
σιμνίνομαι, μίγα φρονίω, ογκόομαι Ρ, ιτυρ-
γοομαι V, ϋψαυχίω Γ, ΐπτίρφρονίω Γ,

ίπτίραυχίω Ρ. ΤΗβ7 8.Γ6 ρΓΟϋάβΓ ίΐΐ&η
Ιΐιο ρβορίθ, φρονονσι δήμου μίΐξον (ΕΐΙΤ.).
Βθ ρπηιά ο{, άγάλλομαι δρθβ,ΐε ρΓουκΙΙ^,
μίγ' ιΐ-π-ον V
ΡΓΟνβ (άθΠΙΟηβίΓ&ίβ), 8ηλο», δίίκνυμι,
ίλί'γχω, άττοφαίνω Ρ, άττοδίίκνυμι Ρ, τίκμη-
ριίω Ρ; (υββυ), ί{«τάί», ίλίγχ», ίξΛίγχω,
ΊΤίΐράω αιν.Ι ιτιιράομαι, διαπειράομαι Ρ,
ΡΓΟνβ θ1βα.1•1}', διασαφώ
ΡΓονβηάθΓ: ΡοάάβΓ
ΡΓΟνθΓΐ), λόγο» ιη, παροιμία/ γνώμη/ Ρ,
το λ€γ6μ«νον Ρ, λόγος αρχαίοι (8ορ/ι.).
ΤΙϋθ 8, ρΐ'θνϋΐ'1), ιταροιμιάζομαι Ρ, γνωμο-
λογ«.Ρ

ΡΓονΐάβ : ν. 8ιιρρΐ7• Ρπ>νϊά!β ίοΓ, Ργο
νϊάβ α^αίηβυ : ν. Οατβ. Έ&81Ι7 ρΐΌ-
νίάοά", (Οιτοροϊ. Βθί,ίβΓ ρΐΌνϊάθά {ογ&ΙΙ

ί1ηη§κ, ιτοριμώτιροι <« πάντα (Τ!ι>1€.)
ΡΓονϊάβηοβ, τρίνοια / Όίνϊηβ ρι-ονϊ-
άβηοβ, ΘμΟ πρόνοια (8θρ/ι.), πρόνοιαι
β«ϊν {ΡΙαΙο), θιία πρόνοια (Ευ,τ.), τ*
βίϊον. Β7 άΐνϊηβ ρΓονίάθηοθ, θίία τάχα
οτ μοίρα, θί£«5 Ρ
ΡΓονίίΙβηί : ν. Ρηιάβη*
ΡΓΟνίάβΓ, παραο-κιναστή* τη, Ρ, χορηγό»
ηι, Ρ, αβ Φιλίιτττ-ω χορηγώ χρωμο>ο«

(Ββτη.)
ΡΓΟνίηοβ, νομ<« τη, χώρα /, αρχή /, Ρ.
ΡνουετΙ, Το πιβ,^θ ΐΗβ 1»68ί οί οηβ'β
ρΓΟνϊηοβ, Σιτάρταν ϊλαχ«5, κιίναν κόσμα,

(Εντ.)
ΡΓΟνίβίοη : ν. Ο&γθ. ΡΓονϊβΐοη (£ογ £1117-
ΐΜη£), διοίκησα /, Ρ. ΡΓονϊβϊοηβ,
σίτοι τη, σΐτα η, ρΐ, σιτία η, ρΐ, Ρ.
ΟίΙΓΓΤΪη^ ρΓθνΪ8Ϊοη8, ο-ιταγωγ05 Ρ
ΡΓΟνοοβίϊοη, ΐΓαρο{νο-μο( τη, Ρ. 8νιββΓ
ριονοοαίΐοη, άδιιοίομαι Ρ
Ρΐ-ονοΙίθ, τταροξύνω, κινίω, ίρίβίζω V, Λγρκί•
V, ίξαγριόω V, δάκνω V, χόλο» V, έργαίνω
V, οργφ» Ρ, ίξοργ^α, Ρ
ΡΓΟν, ιτρωρα/. ΡγΟΠΙ Ιΐΐβ ρΓΟν, ιτρωρα-
θ«(ν).

Λνϊί,ΐι Ιίηθ ρπ)\ν, καλλίττοωροί
V, «βιτρωροϊ V, τοικιλάστολοΐ V. ^ΐΛ
ρΐ'0\ν ίϋ\ν&Ι•ά8 Ιΐΐβ 61161117, 0•ντ£ΐΓρωροϊ
Ρ
ΡΓονβββ : ν. ΟοαΓβ,^β, ΒίΓβη^ΐΗ
ΡγΟ^Ι, ΊΓίριττολιω
Ρηΐάβηοβ, ιτρ^νοια,/", ΐύλαβιια/ (ϋβουλία /"

,
σωφροσύνη/ ΐΓρομήθαα/ ιτρομηθία _/

", Ρ
,

φρίνησίϊ/ Ρ
Ρπκίοηί, φράνιμοϊ, σώφρων, σοφοί, ιΐβουλο$,
ττρόνουϊ Ρ

,

ιτυκνίϊ Γ
,

βαθΰϊ Κ
,

ιτρομη9ήϊ
Ρ, «Ιλαβήϊ Ρ. Ββ ρΓαιΙβηΙ, φρονί»,
σωφρονίω, «ΰλαβί'ομαι, «δ φρονίω V

,

ττρομη-

θί'ομαι V
.

Οπβ ηιιΐΝΐ Βθ ρΐ'αάβηύ, «ύλα-

βητ&νΡ
ΡΓαάθΐιΐΙν, φρονίμω;. σωφρόνωί, ίϋλαβώί
Ρι•αηι; : ν. Οαυ. Ρι•αηίιΐ{,'-1ιυοΐ£, δρίττα-
νον η
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ΡΓ7 ίηίθ, άθρίω. Ττγϊηξ, πιρίίργο; Ρ
Ραοΐϊο&η : ν. Τ&χ-ξ&ί&βτβτ
Ρϋ1)1ίθ, κοινό;, δημόσιο;, πάνδημο; V, δήμιοι
V, δημοτικοί Ρ, πολιτικέ; Ρ, ΟΤ Όββ τή*
πόλίω;. ΡυΙ)1ΐθ ΟΙβΠ, οΐ πολιτιιιόμίνοι Ρ.
ΡυΜϊο οβΐοϊαΐ, Ραοϋο Ώοί&τγ, ΡιιΜϊο
οπβΓ, ΡαΜίο βχβουΙϊοηβΓ, δημόσιο*
ιη, Ρ. ΡυΜίο αυΐΗοηΙΐββ, Ρνιΐοΐίο
ιηοηβγ, ΡυΜϊο ίΓβ&βιΐΓρ, το κοινόν Ρ,
ΤΟ δημόσιον Ρ, αίβο ΡιιβΗο ριϊδοπ
(ΤΚυ,ο.). ΡνιΜίο §οοά, το κοινόν Αγαθόν
Ρ. ΡΐΐΗϊο βθΓνίοβ, λχ]τουργ£α /, Ρ,
ΡβΓίοΓΠ» Λ ρυβΗο ββΓνΐοθ, λητουργί'ω
Ρ. Αίί,οηίίοη 1>οΐΙι ίο ριιϋΐίο. αηά
ρΐ'ϊναΐβ Β.8&1Γ8, οίκιίων άμα καΐ πο
λιτικών ίιτιμΛίΐα (Ζ'Αΐίΐ•.). Βίΐηίδ1ιϊη£

ροΗΗοΐαηβ οί γοιΐΓ οΗ&γειοΙογ ίι•οηι

ρυΜϊο Ηίθ, τον* ίιτιτηδίύονταϊ οία σοι

βιβίωται της αγορά; ιίργοντκ (ϋβτη.).
. ΤΗβ^ οοηίθΓΓβά ^τββ,ίβΓ ΙιβηβίίΙ 1>7
ίΐκ'ϊι• ρυΜίο Ιίίε, κοινω* μάλλον ώφίλη-
σαν (Τηιΐΰ.).
ΡηΜΐοΐί^, πίριφάνιια,/Ι Ρ
ΡπΜϊοΙ^, δημοσία Ρ, κοινή : ν. σΙ»ο Ορβπ1γ.
ΡαΜίοΙ/ απά ρπναΐβΐ^, κοινή καΐ Ιδία
Ρ
Ρυΐιΐίδΐι, κηρύσσω, ανακηρύσσω Ρ, δημ€υω Ρ;

(β
,

1»ΟΟκ), «κφίρω Ρ, διαδίδωμι Ρ. ^ΐΛ
ροννβΓ ίο ριιΙιΙϊβΗ ογ οοηοβαΐ Ηίβ άβδί^ηβ,
κύριο; καΐ ρητών καΐ απορρήτων (Όβιη.).Ι ρχιΐοΐΐβΐιβά β,η β88β,γ ο£ πιϊηθ, λάγον
διίδωκα γράψα; (Ιβοστ.)
Ρϋβπΐθ : ν. 0Ηί1(Πχ1ι
ΡυίΓ υρ, φυσάω, ογκόω, χαννοω V

,

Ικχαυ-
νοω V

Ρυ^ΐΐίβί, πύκτη; »Λ
Ρυ^ηαοίοιίδ, φιλόνικο;, μαχητικά Ρ
ΡΐΐΠ, ϊλκω, άγω, σπα», ίπισπάω; (& Ιχ>ν-

8ΐπιι§), ψάλλω V
. Ραΐΐ άθ*/η, κατα-

βάλλω, καθαιρώ», διαιρίω Ρ. Ραΐΐ υ(Γ
(βφ- 1ΐβΪΓ), τίλλω. Ρΐΐΐΐ Οϋί, 4ξαιρί'ω.
Ρΐΐΐΐ υρ, ανασπά». Ρυΐΐ ίο ρϊβοθδ
(«αρ. οί α ρθΓβοη'β οΐιαηιοίβι•), διασύρω
Ρ
Ροΐρΐί, Ρήμα η, Ρ

Ραΐδβ (ββη,ηβ, «ίε.), ϊσπριον η, Ρ. ΤΙΐθ
ριιΐδβ, σφυγμοί τη, Ρ. Ρυΐβαΐβ, σφύξω Ρ
ΡϊΐΙνβΓΪβθ (τηβίαρη.), άμαβύνω Γ

Ραπιρ (βΐίόβί.), κηλώνίΐον η, Ρ
Ρυπιρ (»«τό), αντλώ, ο/ίβη τηβίαρη. ϊη
8βΠ8β ο/ ΕηάυΓΘ, Οβ λυπρόν άντληση
ρίον (Εητ.). Ραιηρ οιιΐ, ίξαντλίω, αίβο

τηβίαρίι.
Ραιηρίίίιι, κολοκύνθη /'

, Ρ

ΡαηοίιΐΛΐ (ϊα ρβΓίοπηβηοβ οί άυίίββ),
ακριβή* Ρ

ΡυποίΐΙΓβ, τρύπημα η, Ρ
Ραη<*βηΙ, πικρά«, δριμύ; Ρ

Ρΐΐηϊβΐΐ, κολάζω, τιμωρίομαι, άντιτιμβρ/ομαι,
(ημιοω, μίτίίμι, μ«τί'ρχομαι V

,

τίνομαι V
,

ίκτίνομαι V
,

δίκην λαμβάνω Ρ. Βθ
ριΐιιίίΐιαΐ, δίκην ΟΤ δίκα; δίδωμι, τίνω
δίκην, ίκτίνω δίκην, άποτίν» (ιυίΐ/ΐ ΟΛΟ. θ/
ριιηϊχ/ιηιβηΐ οτ οήτηβ). Οηθ πιιιβΐ
ριιηϊδΗ, τιμωρητίον Ρ. ΡιιπϊβΗίηο; (αΛί).,
ποίνιμοϊ V

,

τιμωρά*, τιμάοροϊ V. Ριιηϊδίκτ,

κολαστή* τη, ίπιτιμητή» τη

ΡΐαηϊδΙίΠΙθηΙ;, δίκη /, τιμωρία /, ζημία /,

ποινή /, τίσι* /, V, κάλασμα Π, V, ίπ£-
χ<ιρα η, ρΐ, V

, κάλασι*/, Ρ
,

τίμημα η, Ρ
Ριιη^ : ν. ΙιϊΙΙΙθ
Ραρϊΐ, μαθητή» τη, Ρ

,

φοιτητή; ιη, Ρ, πα£-
δίνμα η, V

.

Γθΐΐοντ- ραρίΐ, συμμαθητή;
«ι, Ρ. ΤΗβ ρπρϊΐδ, οί φοιτώντα (ΡΙαΙο) :

ς
/! {δίδασκκ γράμματα, ίγώ 8
'

(φοίτων

(ϋβτη.). Βθ Ά ριιρίΐ οί, σύναμι Ρ, συν-
διατρφω V. Ββ 8, ρυρϊΐ ΟΪ 8θΟΓ8,ίβδ,

φοιτάν παρά τον Σωκράτη (ΡΙαΙο)
ΡαρρβΙ : ν. ϋοΐΐ. Ραρρβί-ω&ΙίβΓβ, οί
πλάττοντ«; του* πηλίνου* (2)βϊ/ί.)
Ραρρ7, σκίλαξ τη, /

ΡιίΓοΗβδβ : ν. Βηγ
ΡΐΙΓθ1ΐ£18βΓ, ώνητή; τη, Ρ

Ριιΐ'Ρ, καθαρά*, αγνά;, ακραιφνή*, άκίραιο*,

ακήρατο*, άμικτο;, αμίαντο* V
,

άκρατο* V
,

«Ιλικρινή* Ρ. Τβδΐβά αηά οοιιιίη^ οιιί,

ριΐΓβ ίιοιπ ίΐιο ίαΓΠ&ΟΘ, Ρασανιζάμινο*
και ακήρατο* (κβαίνων (ΡΙαΙο). Βθ ρΐΙΓΘ,
καθαρίύω Ρ
Ραΐ'βΐ)7, καθαρω*
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Ραι-^β: ν. Ραπί^
Ραι•£Ϊη§, Ραι-ϋΐο&ϋοη, καθαρμέ ην, καθαρ
οί*/, Ρ, χίρνφίϊ/, ρΐ, V. Ραπβο&ίίοη
οί *ηβ βπιοϋοηβ (*ηβ ββΡβο* οί Ττβββό^),
κάθαρσυ τών παθημάτων (ΑτϊίΊ.)
ΡαΓΪ6θΓ, καβαρτή! πι. ΡαππβΓ ο£ *ηο
ΒΟαΙ, ΐΓ€ρΙ ψκχήν καθαρτήϊ (ΡΙαΙο)
Ραΐ'ίί^, καθα(ρ», <κκαθα£ρω, όο-«ίω, άγνίζω V,

νίζ» V, άφοο-ιοω Ρ. Ραπί^ίη§ (αφ*.),
καθάρο-ιοϊ V
ΡϋΓΪΙαηΪ8Π1, κοο-μιότη»/ Ρ
Ραπ*αη8, οί κοσμκότατοι (ΡΙαΙο)
Ραπ*7, καθαροττρ/ Ρ, άγν€ία/ V, ίγνοιμα
η, Γ
ΡϋΓΐϊβ«8, τά πίριξ Ρ, ο πέριξ Τ01Γ05 Ρ
ΡιιγΙοϊιι : ν. 8*68.1

Ρυτρίθ (βωδβί.), πορφίρα/ φοίνιξ τη, οστραν
«,Ρ
ΡαΓρΙθ (αφ•), ιτορφνροϋί, φοινικοβί, άλουρ-
γήϊ. ΡΐΙΓρΙβ-ά^βά, φοινικόβατττο! V. Α11

ρΐΙΓρΙβ, παμπόρφυροί V. δρΓβ,'ΐά νϊ*1ι

ρΐΙΓρΙθ, πορφνρόστρωτοϊ V

Ρ\ΐΓρ08β («140«<.), βονλή/ ίπίνοια/ βονλοι-
μα η, διάνοια / Ρ, προα(ρ£θ-ΐ5/ Ρ. Οη
ρΐΙΓροβθ, <κ προνοίαί, ίπ£τη8«5, 4ξ€π£τηδίί Ρ,
{κ ττροαιρίο-ίωϊ Ρ, κατά προαίρισιν Ρ, ίκου-
ο-£ω$ V, ΟΤ ΊΙίβ 4κών

Ρϋΐ'ρυκβ (νβνί), βονλ<νομαι, μέλλω, «ττινοίω,
ένθυμέομαι, δραο-ίίω Ρ, ΟΤ Ιίίβ δοκ€Ϊ. Ιί
13 ηοίΐιίη» *0 ΙΙίβ ραΓρΟΒθ, ονδϊν ττρούρ-
γου 4στ£ν Ρ
ΡϋΓροΓί : ν. Μβαηίηκ
ΡαΓδβ, βαλλάντιον Λ 0α*-ραΓ8θ, βαλλαν-
τιοηίμοϊ η (ΡΙαΙο)
ΡυΓβαβ : ν. ΡοΙΙοήγ. ΡιΐΓβιιβ (β

. ρΓοίθββίοη),

μιταχίιρίϊομαι Ρ. ΡαΓβαθΓ, κυνηγέτηϊ
τη, V

.

Ραι•8ΐιίη§ (αά}.), μπάδρομο* Γ

ΡαΓβαί*, διωγμοί »», V
,

8£ωγμα η, V
,

μ€τα-

δρομή /, V, δίωξι» / Ρ ; (οοοαρβ,ίϊοη),
τριβή / V, διατριβή / V, ίπιτήδινμα
η,Ρ
Έατνβγ ; ν. 8αρρΐ7

Ραβί, ώθίω, ίλαΰνω, ο-υνωθάο Ρ. ΡίΙκΗ
Οβίάθ, παρωθέω.

Ρυί,Η η.\ναγ, άπωθί».

ΡαβΗ ο&οΐ;, άνακλίνω V
. ΡαβΙι ίοι-ν/απί,

προωβέω Ρ. Ραβη 011 : ν. ΗακίβΗ
ΡαδΗϊπρ; (βκδβί.), ώθιο-μόϊ »», Ρ
ΡακίΠίΐηίπιουβ, μικρόψυχο» Ρ
Ρα* : «. ΡΙβ,ΟΘ. Ρα* ΙΙ^β,^, άφ£ημι, μ€βίημι

V
. Ραί ϋβίοΓθ, προτίθημι. Ραί <3ονη,

καθίημι. Ροΐ άο\νη (β
. γιιΙθγ ΟΤ §ονβΓη-

ιιιεπί), καταλίω Ρ. Ριιί £θΓί1ι, φίβ,
άνίχω V; (οί β4Γβη§ί1ι, βίο.), (κτ<£νβ.
Ραί ίθΓ^»Γά, ιτροτίβημι, προίχομαι. Ραί
ΪΠ, <ντ£θημι, Ιγκαθίστημι, ιΐο-βιβάΐω Ρ.
ΡαΙ ϊπ (ίο Ιβ,πά), ιτροο-ίχω, ϊχω Ρ. Ρα*
οίΓ: ν. 1>θΐ8ι7• Ρ•»* οί (οίοίΗββ), <κ-
δύομαι, άιτοτίθίμαι. Ρα* ΟΠ, ίπιτίβημι.
Ραΐ 011 (οΙοΐΚβδ), άμφιίννυμι, άμττίσχω V

,

αμφιβάλλω 7
;

(οη ΟΠΟδθΙί), άμφιίννυμαι,
άμπίο-χομαι, άμφιβάλλομαι. Ρα* ΟΠ
(βηοββ), υποδύομαι Ρ. Ρα* άΐ8ηοηοαΓ
οη οηβ, π<ριτ£θημι άτιμίαν τινί (ΤΗηο.) ;

ς/! πίριάπτω αίο-χύνην τη ττόλα (ΡΙαΙο).
Ρα* οα*: ν. (^αβηοΐι. Ρα* οα* (*ο
868.), αίρω, άπα(ρω, ανάγομαι. Ρα* ΟνβΓ,
ίφίοτημι. Ρα* ΓΟαηά, πίριβάλλω, ττίρι-
Ιο-τημι, π€ριτίθημι, πίριάπτω Ρ. Ρα*
*ο§β*ηθΓ: υ. ^ο^η. Ρα* αηάβΓ, νφίστ-ημι,
χιποτίθημι. Ρα* αρ, καθίο-τημι
Ρα**ϊη§ (β«δ«ί.), βίο-ΐϊ /, V
.

Ρα**ίη§
άονη (ο£ & ταΙθΓ οτ §ονβΓηιηβη*),
κατάλκσ-15 /, Ρ. Ρα**ίη£ Οη, ίττιβολή /,

Ρ. Ρα**ίη£ οα* (*0 868,), αναγωγή/, Ρ
ΡαίΓθί^ (αί'ί.), ο^ιτω
Ρα*ΓΪά, σαττρίς. Ρα*Η(1 αηάθΓΠβα*η,
ΰπονλοϊ (?4βΜ. ηιεΙαρΗ.)
Ραζζΐθ (ίιίόβί.), απορία /, Ρ

Ραζζΐθ (νβτδ), ί« άπορίαν καθίσ-τημι (ΤΗυΛ.).
Ραζζΐίηρ;, αΐνιγματώδη*
Ρ^Γαπιϊά, πνραμί»/, Ρ
Ρ^ΓΘ, πυρά/ πνρκαιά/, V. 1?υί1(1 β. ρ}'Γθ,
πυράν πληροω V

.

Ιιί^η* α Ρ}'ΓΘ, πνράν
άπτω (//«•.)
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(2ααΛ (νβτΐ), κράΤ,ω
(ϋυαοΐί (»ωδ«ί.), άγόρτηί Μ, άγίρτρια /, V,
μάγο5 7», γοη» 7» : ο/• δ«ινοϊ γοηϊ κο^

φαρμακ€ν5 καΐ σοφιοτήϊ (ΡΙαΙο)
(^ιι&οΙεθγ^, γοητιία/ Ρ, τιρατιία/ Ρ
(2ιΐ8,(ΐΓ3.η§ιι1ειι•, τ*τράγ<»νο$ Ρ
(^υαάπιρίκΐ, τίτραιτουϊ Ρ, τ*τρασ-κιλή$ V
<3ιΐ£ΐάπιρ1θ, τίτραιτλαοΊΟϊ Ρ
(ίιιη,ΙΓ: ν. ΐ)ύνλζ
<3ηα£ΠΝΓ6, ιτηλόϊ π», β(ίρβορο$ ;«. Α §Γ6»ΐβΓ
<}11Λ£ΙΙΠΓΘ, ιτηλοϊ βορβορωδ^σ-τίροϊ (ΡΙαΙο)
(^ικιίΐ (βωόβί.), βρτυξ τη

Ο,ΗιαίΙ (υβτδ), ιπ-ήσ•ο-ω, ύιτοιττήο-ο-ω Κ, άπο-

δειλιάω Ρ
<3ιΐ8,ίηί, κομψές. Α ηυαϊηίβΓ άβνΐοθ,
κομ.ψότ(ρον νοημ.α {Αν.)

Ο,Μβλίβ : ν. Τιρπι1)1θ. <3υα1αη§, τρο

μερό. V
(3ιια1ίίίο;ιΙίοη, ίξονο-ία / Ρ. ΑΙκβηοθ οί
ςυαϋβοαίίοη, ή ο4κ ίξουο-ία {Τ/ιηγ..)
^αα]^ί)' (α δίαΐβίποηί), ιταραφθίγγομαι
{ΡΙαΙο)

^ι18ι1^^7 : "ββ οίοι, όιτοίοί, τοίθ9, τοιοΟτοϊ.
ΤΐοΚηίοαΙ ίβττη.8, ιτοιότηϊ/ αηά τό ιτοΐον

(ΑΗ»ί.)
ζί\ΐ8.\ταΒ, Η&νβ, ναυτιάω Ρ. (}π;ι1πι

(τηβίαρΑ.), Ινθνμκίν τ». Η»νβ ηο ςυαίιηβ
Οί 001180161106, οΐδίν ίαυτω σ-υν£ΐδίναι Ρ

<3ΐ1£ΙΙΐάί1.Γ7, αμηχανία / Ρ
<3ιΐ8,ηί;ϊυ7, αριθμό^ τ», ιτλήθοϊ η, οτ• ιιββ

βο-οβ, όττ<ίο-ο5, 07• ιτολνί. ΤβσΚηίοαΙ ίβντη,
το τίο-ον (.47•Μί.). ΟγθιιΙ ηιΐίΐηΐίΐ^,

πολιητλήθιια /, Ρ
(^ιΐίΐιτβΐ (*«όβ<.), ϊρυ/ ν•Ικοϊ η, Ιχθρα/,
ο-ταο-ι» / Μώβ υρ ΙΙιθ φίαιτθΐ, τί
νιΐκο* «ΰ θίσ-θαι {8ορΗ.)

(^υαΐτβΐ {νβνδ), Ιρ(\α, κρίνομαι, διίσταμαι,

διχοοτατίω Κ, ν€Ϊκθ9 Ιχω 07• αίρομαι V,

ϊχθραν στινάιττ» V, ϊριν σηιμβάλλω V, δι

ϊχθραϊ €Ϊμι 07" ϊμολον V, αμφισβητία Ρ,
ιτροο-κρονω Ρ, διαφίρομαι Ρ

ζ>υίΐΓΓ(>1χϋΐη6, φιλόνικοϊ, φιλατίχθήμων Ρ,
μαχητικοί Ρ, {Ιϊ ϊριν θυμονμινοϊ (5ορΛ.).
Βθ ^ΙΐαΓΓβΙβΟΠΙβ, φιλονικία) Ρ
(ίυβ,ιτβίΒΟίηβηθβΒ, φιλονικία /, Ρ
Ο,Μ&ττγ (ο£ βίοηβ), λιθοτομία /, Ρ (?/.*•?/. »η
ρί.); (8ΛΠ1Θ), άγρα/, Γ, βήρα/, Γ
(ίυβ,ιτ^ (νβτ-ό), όρύσο-ω. (^υ&ΠΊβο!, ορυ
κτή Ρ
<3α&Γί, χοίνιξ/, Ρ
(ίΐΙΗ,ΓΐθΓ (1θ0&1), τοτγοϊ 7», χώρα /, χωρίον
η; (β,ΐΊΐΙιπιβΙϊοβ,Ι), τέταρτον μίροϊ Ρ.
(^υβ,ΓίβΓβ : ν. Ιιθ<ί§ίη£. (^υ&ΓίβΓβ (πιϊΐί-
ίβιΓ^), Ο-Κηναί /, ρΐ. ΡΟΟΓ ηΐ18,Γΐ6Γ8,
8νο-ανλ£α/, V. Βθ ^ΙΙβΓίβΓβά, σκηνίω Ρ,
αίιλίζομαι Ρ. Το ^ϋβ,Γΐ,ΘΓ, «νινάζω V.
Ηββ^Ι-ςιι&ΓίβΓβ, {1x1. ΟβηβΓαΓβ Ιβηΐ,),

οτρατήγιον 71. ^α8,^<;βΓIη£ι8<^βΓ, ίπίοταβ-

μοί τη, Ρ. Εγοπι νιΉ&ί <]ΐΐΛΓίβΓ ? ιτ<5θ«ν ;
Γγοπι 8,11 0|ΐΐ8ιΓί;βΓ8 {αΔν.), ιταντίβο»,
ιτανταχοθιν Ρ \ (θιά). ), ιταντοδαιτόϊ Ρ
(^υείδΐι, ακυρον ιτοιίω ΟΤ καβίοτημι Ρ, άναι-
ρίω Ρ. Βθ ςιαα,βΐιβεΐ, &κυρο$ γίγνομαι Ρ
^ιι8,7, κρηιτ£ί/, Ρ
^υββη, βασ•ιλί5 /, βασ-ίλίΐα /, V, ανασ-σα/ V, τίραννο$/ Γ. ΟΗ ηιιββη, γύναι Υ.
^ϋββη-^)βθ(αη^ί-'V£ι8ρ), μήτρα/ (^Ιτΐβί.).
^Λΐ(>οη οί βοη§, αναξίμολπος {ΒαοοΚ.)
^ϊιθβΓ, ατοττοϊ, ΰττίρφνήϊΡ, δυο-χιρήϊΡ, αλλο-
κοτοϊ Ρ. 8οπιβίΙιιιι§ ςυββΓ, νιώτιρίν τν

<5ΐ1β11, ττανω, κατίχω, νικάω : ν. αίβο Οοπ-

ςΐΙΘΓ

2β
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(^ΠβηϋΗ, ο-βίννυμι, καταο-βίννυμι, άιτοσβίν-
νυμι, μαραίνω V

<3υβηο1ιίη§ (βηδβΐ.), σβίο-ι*/, Ρ
(}ΐ16Πΐ1ου8, μίμψίμοιρο! Ρ
<3ΐ1βΓΙΐ1θ113ηβ38, μίμψιμοιρία/', Ρ
<3ΐ168ί, χρ€£α/, Γ, χρ<οϊ η, Γ, ϊήτησι»/, Ρ,
ΟΤ Μββ ζητίω

ζ>1168ίίοη (βωδβί.), ίρώτησ-ν.5 ,/
", Ρ, {ρώτημα

η, Ρ, ιτύστΜ ^ Ρ ; (άονιΙ)ί.ίιι1 ροίηΐ),
ίιτορία/, Ρ, άμφιο-βήτημα Π, Ρ. ΤΗβΓβ

Ϊ8 α <}ΐιβ8ίίοη, άπορίϊται (ΑήβΙ.). Ιί
Λ(!ιιιϊ(8 ο£ (ριββίϊοη, άμφισβήτησνν Ιχίΐ

(.
4

»■*«<.). ΪΊιαί'β λποΙΙιθγ ο,ιιββίϊοη,
ϊτ«ρο5 λόγοί ο*τοϊ (ΰβπι.). Ριιί ίο ίΗβ
Ο,ΙΙβδΙΪΟη, βασανίζω Ρ
(^ΙΙβδΙίοη (νβτδ), ϊρομαι, ίρωτάω, Ιξίρωτάω, {ξ€-
τάζω, ίλέγχω, ίξιλί'γχω, ϊστορΐω. Οηθ ΠΙΙΙΒί
ςνιεβίϊοη, ίρωτητίον Ρ. (}ιΐ68ίίοη6Γ,
φταστήϊ »», Ρ. (}αθ8ίϊθηίΐΙ)]β, αμφι
σβητήσιμοι Ρ, άντίλίκτοϊ Ρ. Ρΐΐί ίΗθ
Ο,ΙΙβδίίοΐΙ (ίΟ 8,11 Λθββωοΐ^), ίιτιψηφίζω Ρ,
ίττάγω τήν ψήφον (Τ/ιΙΚ.)

(>ιπΙ>1)1« (»ΜΟ«ί.), σόφισμα η, κομψό, σο

φίσματα (Εητ.), τά κομψά (Εητ.), κομψοί
λόγοι (Ρίαίο)

*,>υίΙ>1ι1(± (ΐ'ί'πΊ), σοφίζομαι, κομψίίω «■/(.(/

κομψίνομαι, λοττολογί'ω Ρ. <3ΐΐίθθ1ϊη§
(αά].), λίΐτΓολίγοϊ Ρ, σοφιστικά* Ρ

< ,ΗποΙ; : φ. 8«'ίίι. Ββ ςιιίοΐν, ίπ-ιίγομαι,

ίγκονίω Γ. (^υίοΙζ-ίΘηιρβΓβιΙ, όξΐθυμο9,

άκράχολοί Ρ, άξνρροιτοϊ ιτροϊ ταϊ οργάς
(ΡΙαΙο). (ίνϊοί-ντϊϋβά, άγχίνου! Ρ,
ϊξΐϊ Ρ. Υου οοιιΐά ηοί 1)β ίοο ΐ]υίϋ1ϊ
ίη 88,γϊη§, ονκ αν φθάνοΐϊ λίγων. 8ρββ]ί
€[1X10^1]^, λίγ« φθάο-α5,άνΰο-αϊ λ<γ€ Ρ. ΤΗθ
((ηίοΐί : ν. Γάνΐη^. Ρτονβτδ, Ιί ίοαοΗββ
*Ηθ φΐίοΐί, ξυρ«Ι γάρ <

ν

χρφ (8ορΗ.)
(^υϊοΐίβη, σιτ«νδ«β, ταχύνω V

0,\ιϊ&\γ : ν. 8ν/ϋί\γ. Αβ ({νύοίΐγ βλ
ρθ88Ϊθ1β, ώϊ τάχιστα, δττβϊ ΟΤ ίσον

τάχιστα V
,

ώ« ΟΤ 8σον τάχοϊ V. Αβ

(]ΐπο1ί1}' 8.8 ίΗθ}• οουΐά, ώ« «Ιχον τάχους
Ρ
(^υϊο&ηβββ : ν. 8ννίί£ηθ88

(^υίβί (βΜΟίί.), ησυχία,/) τ6 ήΌ-υχον Ρ, τ&
αιτραγμον Ρ, ήρ«μ£α / Ρ, γαλήνη / Γ,

το ήσυχαίον Κ

<2ΐιί(Ί (θ*1).) ήοτχο*ι ήο^Χιο*> ήσνχαΐοί,

άψοφοϊ Κ
,

άψόψητοϊ V
,

ϊκηλοϊ V
,

«ϊκηλοϊ

V
,

ήριμαϊο; Ρ, άπράγμων Ρ, άτριμής Ρ.
Ββ 0|ΐιϊβ1., ήσ«χάζ<β, κατίστην, καΜστηκα,
ήρ«μίω Ρ, ήσυχίαν ϊχω Ρ. Ββ (]1ιίϋί, ϊχ"
ήΌ-νχοϊ V

.

"ν^οη'ί ^οιι 1)θ ςιιϊβί.} ού

σϊγ' άνφι; (8ορΗ.). Ρνονβτδ, '<3ιιϊβΙ&
ηοη ιηονβΓβ,' μή κινιΐν «ΐ κίίμ«νον (ΡΙαΙο)
^α^οι {νβτδ ααΐ.) : ν. Οβ,ΐιη

(^Ιΐίρΐΐν, άτρίμα αηβί άτρίμαϊ, ήσνχωϊ,
ήσνχή, σίγα V

,

σιγή Γ
,

<ν ήσΰχφ V
,

ήρί'μα
Ρ, άψοφητί Ρ

0ίαϊ(Ίη^88 : ν. (^ιιϊβύ
<3ίλϊ11, ΐΓτ«ρ<ν η, ιττ£λον τι, Ρ ; (ίθΓ βίπΐίϊηο;
ίΐιβ Ι^Γβ), ιτλήκτρον η

^υ^ρ> ρημάτιον η (Αν.)
^ϋ^ϊ : ν. Ιιββνβ. Βθ Ο,ΙΙΪΙ θ{, απαλλάσ
σομαι, ίλ(νβ<ρ<$ομαι

(^Ιΐϊί^β, ιτάνυ, ΐΓαντίλώϊ, ττάντη, σφάβρα, ιταν-

τάιτασι(ν) Ρ, αντικρν; Ρ
,

άτίχνβί Ρ,
Ικανώϊ Ρ, κομι&η Ρ, το ιτάν V
,

κάρτα V

^α^ίι^ιη^β, απαλλαγή /, αφ(βη« _/
1 Ρ. Ιη
ηυίίίαηοβ, άντίρροττοϊ
^υ^V6Γ («αοβί.), φαρέτρα/"
^υ^V■βΓ (νβνδ), τοίμω, τρομίο) V

,

φρίσσ» Ρ
",

πάλλ» ο?«/ πάλλομαι V
. Λΐιιΐίβ ίο

ηυϊνβΓ, ίλίλίζω Κ

^ιι^νβ^^π§ (χηΙιλΙ.), τράμο« τη

^ι1^xοί)^^, ατοιτο* Ρ

(^υϊζ, σκώιττω, ίρίο-χηλίω Ρ, ίγγ€λάω ϊ7
^

(^ιιοίί, δίσκοϊ τη. ΤΗγο^ α φΐοίί, διο-κβΐ»
V. ΟΐΙΟΪί-ίΙίΓΟΛνβΓ, δισκοβάλο* τη, Ρ
^υοί8, : Ρίχ φΐοί&8 ο£ ί-ΓΪουίβ £ογ ΐΐιβ
οϊίϊββ, φόρον τάσσ€ΐν ιτάλίσι (Αηάοοίάβί)
(^ΙΙΟίθ, ιτροφίρω Ρ, προβάλλομαι Ρ



ΚίΛΜβ, ίχλο5 τη, ττλήβο5 η, οί ιτολλοί,
ΐΓλήθο5 φαυλότίρον (Επτ.), οί φανλοτιροι
(Τ/ιικ.), οτφφίτόϊ τη, Ρ, ο ιτολύι συρ-
φ«τ«5ϊ (ΡΙαΙο)
Βαοίά : ν. Μαά
Β&οβ (ΪΒ,πιίΙ/, ρβορίθ, βίοοίτ), γίνο» η,

γ€ν€α_/) φύλο ν η, Ιθνοϊ η, γόνοι τ», Κ, γονή
/, V, γίίννα/, Γ, γίνΛλον η, V, αίμα η, Γ,
ί>11α./, V, ρίζωμα η, V, σττορά./, V, οπτίρμα
η, Γ. Οί ώβ βατηβ πιοβ, ο-υγγινή*,
όμ.<!φυλο5, ίμφυλοϊ αηά ίμφύλιο*. 8;ιπιο-
ηβ88 Οί Γ8.0Θ, ΤΟ όμόφυλον (ϋβτη.). Οοάβ

(αηά ΗβΓΟββ) οί α γοοθ, θ<οΧ (αηά ήρω<«)
εγχώριοι. Μ.αΐίβ ΓΕίοίίΐΙ άίδίϊηοΐϊοηβ,

φυλοκρινί'ω (ΊΊιΙΚ.)
Καοβ (οοηίβδί), άγων τη, δρομο$ τη. Παε•ο-
ΟΟΙΙΓ8Θ, δρόμος 77), ίιτιτόδρομοϊ 7», οτάδιον

Μ. ΒίΙΟβ-ΙίΟΜΘ, κΛηϊ τη, μονάμιτνξ τη,
/, V. ΗθΓ8β-ΓίΙΟβ, ίτπτοδρομία /, Ρ.
ΟΗβ,ήοίτΓ&οβ, Ιτητικο» δρόμοϊ αηά ίιππκών

άγων (8ορΗ.)
Β.&ΟΘ (νβτΐ)), άμιλλάομαι, διαθίω Ρ, σταδιο
δρομία Ρ, οτάδιον άμιλλάομαι (ΡΙαΙο)
Β&0& (βι*ίΐ8<.), τροχοί 7», Ρ, βάο-ανοϊ/ Ρ
Ιίαοΐί (νινί), οτριβλοω Ρ, τροχίζ» Ρ, ΙιτΧ
τον τροχοί οτρ<βλοΊι> (Ι)'•ιη.), ιταρατιίνω

(βοτηβΐίτηββ τηβΙαρΚ.) Ρ, βαο-ανίζω (ο/ίβη
τηβίαρη.) Ρ; (ραβί.), νττο τήβ βασάνου
κατατίίνομαι (ί>β»1.)
Κ&άίαηΐ, λαμπρός, ιταμφαής Κ, χρυσοφιγγή»
V, ττανθαλήϊ (Βοοολ.). Βθ ΓβάίΜΐί,
λάμΐΓ»

Βαάΐο&Ι (βηδβΐ.), ν«ωτ«ριοτήί τη (ΡΙαΙο).
Βαάίαιΐ ΓβίοΓΓη, νκτπριο-μος τη (ΡΙαΙο),
καινοτομ.£ο,ι /, ρΐ (ΡΙαΙο). Μαΐεε &
Γαάΐοαΐ ΓβίθΓΓα, νιωτιρίζω τι Ρ, καινοτο
μεί τι νίον (ΡΙαΙο)
Κα(ΐίθίΐΐίκιΐ), το καινοτόμον (.•Ι)•ί'«/.)
Κη,ίί, ο-χίδία / ΡνονβτΙ), οί α ΠΛίτονν
ββεαρε, ίιτί ο-χβδίας ο-ωζ«ο-θαι (ΡΙαίο)
ΚαίΐβΓ, δοκό»/
Βα§, ρΜκο* η, τρνχοϊ 71, V, ΐΓί'ιτλίΛν λα-
κίο-ματα (Εηι\) Το ΠΙ Ιο Γβ£8, κατ€ρρα-
κα>μ^νο5 (8ορΚ.)
Ββ§θ (&ίώαί.) : ν. Απ^βΓ, Μαάαβββ

Β»§β (ι>βτ•δ) : «. Ββ αη^ι•^, Ββ πι&ά
Εη,^βά, τρνχηρο* V
Βίΐ^ίη» : ν. Μαά
Β&ϊΐ 8.ί : ν. ΚβρΓοαοΗ
Βαϊ1ϊη£3, δρνφακτοι τη, ρΐ, Ρ
Κίΐίπιβηί : ». ΟΙοΛββ
Βαϊη (βηΒβΙ.), βδ«ρ η, ίμβροί τη, νη-οι τη,
ψακάϊ,/] διόσ-δοτον γανο* (Ααχάι. ). ΗΙυπη
Οί Γ&ϊη, ομβροκτϋ-π-ο! ζάλη (>1β«σΛ.), χιιμών
νοτ«ρ<55 (7Άμο.). Νβθάίη^ ταΐη, ανομβρο»,

αβροχοι V
Βαϊη (υ«ΓΟ), β», ομβρίω Γ. Ιί Γβ,ίηβ, 6«ι :

ς
/! ό θίί)5 0α (Ηβτ.). Α& ϊ
ΐ λ\ίΐ8 Γβϊηϊη£

Ηο.ανίΐγ, ίοντοί ΐΓολλφ (Λ'β/ι.). II πιίηβ
Ιίίΐΐθ ίΙΐβΓΘ, ή γ<) β«ται όλίγω (ΗβΤ.).
Βαϊη Ιΐροη, <πιψακάζω, ίξίττομβρίω Γ

Ββϊηοον/, Ιρι*/", Ρ"

Β&ϊη^, ίμβριοϊ, νοτιρο«, νγρο« V
,

δνο-ομβροΐ

V
,

ομβροκτνττοϊ V
,

ομβροφόροϊ V

26—2
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Βαίβθ, Β.8.Ϊ8Θ Πρ, άίίρω αηά αϊρω, Ιιταίρω,
Ιξαίρω, ϊοτημι, άνίστημι, ίξαν£στημι, ορθόω,
έγίίρω, ίξΐγείρω, αίωρίω Κ, ττνργόω Κ, μ«τ£ω-
ρ£ζω Ρ. Ε.3.Ϊ8Θ Ιηθ ηβαο!, ανακύπτω Ρ.
ΚίΠ86 αη Άτταγ, αθροίζω, άνίστημι Ρ.
Οηβ ιιιυΒί; Γαίβθ, ίγ«.ρτ^ον V. Βαΐδθά

1ΐί§η (αά}.), μ«τάρσ-ι.ο5 V, μίτίβροϊ Ρ
Καΐβίη, άσταφίϊ/, Ρ
ΚαΙίΟ, ό άκόλαο-τοϊ Ρ
ΒλΙΙ^• (ΐΓΟΟρβ), αναστρέφω Ρ; (τιβΜί.),
ο-υναγ(ίρο|ΐαι Ρ ; (ϋβ,ηΙβΓ), ίγγιλά» V,
ίριο-χηλί'ω Ρ. Η&νϊη§ & ι-β.11γϊη£-ροϊη<;,
ϊχοντ€5 ιτροϊ 8 τι χρή στήναι (ΡΛωβ.)
Κ;ιπι (χιώαί.), κριά$ 7». ΒίΐΐΙβηπι,'-Γαιιι,

κριόϊ πι, Ρ, εμβολή /
"Κάτω. (υβτύ), (ίη ηαυ,ΙϊαΛ 8βηββ), εμβάλλω
Ρ, αντιπρώροΐϊ ταΐϊ ίμβολαϊϊ χρήσθαι
(ΤΗηβ.) ; φ ίμβολαΐ χαλκόο-τομοι(.<1β«θΛ.).
Τΐιο ΛίΗκηίίΐιι βηίρ 8βΐζϊη£ ϊίκ ορροΓ-
Ιυ ιιίΐγ πιπί» ϊίβ ριίΓδίιβΓ Β,ηακίκηϊρδ αηά
8Ϊη1ν8 ϊί

,
ή Αττική ναϋϊ ψθάσ-αο-α τη διω-

κονο-η ίμβάλλίΐ μίο-η καΐ καταδίίΐ (Ί'ΐίΐιο.).
Ββ ΓϋΙΙΙΙΙΙβοΙ, ίμβολήν Εχω (Χι',)Ι.)
Καιηοΐβ : ν. Αίν&ηάθΓ
Βαπιΐηοαϋοη : Τηΐδ βαΐ^βοί η&8 νϊάβ
ΓΟΤαΐδοαϋοηβ, τοΰτο ττίριτρίχίΐ ττάντη
(ΡΙαίο), ΣαΙνη ' Ι&ίϊδβϊπιβ ρβ,ίβί

'

Βαπιρ&ηί, ΐΓίριο-ο-οϊ
Β,ωηρ&Γΐ;, τίϊχοϊ η, ϊρυμα η, τ€£χιο-μα η,

ίιταΑξίΐ.5 /, ρΐ, ίρκοϊ 7ί, ττυργώτΐϊ ορκάνη
(Αβιαη.)
ΚλποκΙ, ΐωλοΐ Ρ
Βλποοιιγ : «. Μ&ΐΐοβ
Βαηάοαι, αϊ, «Ική, μάτην, άτάκτω? Ρ. ^βί,
ιιί πιικίυηα, οΐτω ιτ»$ (Ββιη.) : ς

/*
.

οντω«

ονομάζω, Νωηβ ^118* &ί Γ&ηάοπι (ΡΙαίο),
ΣαΙχη 'βϊο ίβηιβΓθ'. Καηάοπι (αά}.),
μαψίοιο;

Β&Π£Θ (βιώβί.), φορά /, Ρ, α, ι ή φορά
ακοντίου (4ηίϊρΑοη). ^νϋηίη Γαη^β,
ίντοϊ τοζίίματοί (Ειι,τ.). Οοπιθ ^Ιηπι
ΠΙΠί,Ό, (15 τόξίνμα ίξικνίΐο-βαι (Χβη.). Οα£
οί Γ8»η§6, ?ξω τοξ«ίματο5 (ΡΑΐίΟ.). Ηβ,νβ

ίτβθ Γαηςο οί Ι,ηβ οοιιηίΓγ, γή$ Α8«ιαν ϊχ»
(8ορΗ.). ^ϊίη £γβθ τα,ηξβ, άν<ιμ<νο« V

Κίΐη£0 (νβτΐι), φοιτάω, ιτλονάομαι, τηριττοΚία
Βαιι1< (Ιϊηβ), τάξΐϊ /, στοΐχοϊ τη, σ-τ£χβ/ ρΐ, V, στίχοϊ τη, V ; (ϊη Ιϊίβ), τάξΐϊ/,
τιμή /, αξίωμα Π, μ-ί'ρθ5 7ί, Ρ. ΤΗβ
ηί^Ηβκϊ Γ,αηΐί, το ΐΓρωτίΐον αηά τα

ττρωτίία Ρ. Οί ηϊ§η Γ&ηΐτ, ϊντιμοϊ Ρ
Β.αηΐί (νβτΒ), ο-νντ€λί» Ρ. Καηΐ: αβ &
οϊίϊζβη, «Ιϊ 4στοίι« τιλω (5ορΑ.)
Βαιιΐν (αά}.), (οί ί3*ί>β), ο-αιτροί Ρ; (ο£
§ΓθνΤίη), 1Γ€ρΐΟ-0-05
Βαηΐίΐβ, φλ«γμα£νωΛ Ιί3,η3'(;Ηίη§ Γ&ηΐίΐεβ
ίη ^Οϋ, ήν τι κνισθηδ (Εν,τ.)
Καηβίΐοΐί, ίξίρίυνάω V

,

δκρίυνάω Ρ
Καηδοιη (βωδίί.), λντρον η, Ρ, αιτοινα,
η, ρΐ, V

,

^ητον αργΐριον (ΡΑ«€.). Ηοΐά
ίο ΓΒ,ηβοπι, λυτρόω Ρ. Βθ Γαηβοηιβά,
λντράομαι Ρ
Κ&ηί, δημηγορίω Ρ, όητορίίω Ρ
Βαρ&οίοιιβ : ν. ΟονβίοιίΒ

Β&ριά : ν. 8^ϊίΙ;

Βαρΐηβ : ν. ΡΙιπμΙθγ
ΙΙαρΙ, \χ, ίνθουο-ιάω αηά ίνθουο-ιάζω
Β&ρί,ηΓβ, το ΐΓ<ριχαρ& (Τηηο.). Ι ίηΓΪΙΙ
νΐίη Γ&ρΙυΓβ β,ηά ΗιιΙΙεΓ ονβηο^βιΐ,
(φριξ' ϊρωτι ιτ€ριχαρή$ δ
'

άνίτττάμην (βορη.)
Κβ,ΓΘ, 0ΤΓάνΐ09. ΡτΟΌβτδβ, 'ψίοά Γ3.Γ11Ι11
Ο&ΠΙΠΙ,' το ο-πάνιον τίμιον (ΡΙαίο): 'ΠΙΓβ.
Ενϊδ,' χΑιδών λοική (Τ^βορηταβΙηβ), οτ

ηββ φοίνιξ τη

Βλγϊϊ^» οττάνι*^"
Β&80&1, ιτανονργοϊ τη

Ββ.8η, βραο-ίϊ, τολμηροί, ίμιτληκτοϊ, θίρμ.05 (■
'
,

θ<ρμάβονλο$ V
,

μάταιοι V
,

άβουλοι V
,

όλάγιστοί Ρ, ιτροτΓίτήϊ Ρ, άο-Κίίττοί Ρ,
Ιταμοί Ρ, ν«ανικ<5« Ρ. Ββ.8η ίη ερββοη,
θραο-ΰο-τομοϊ V. ΈτΆΠΛΏξ Γ£18η 80ηβΠ163,

άκριτα μηχανώμίνοι (Εν,Τ.)
Βίΐδηΐ^, €ΐκή, μάτην, ματαίωϊ V

,

άτ€ρι-
ο-κ«ιγτ€»ϊ Ρ, ίμιτλήκτβϊ Ρ, 1ΓρθΤΓ€Τ»ϊ Ρ

ΚαβΚηβΒβ, θράσος αηά θάρο-ο5 η, άβονλία/,
θραοτρτηϊ,/', Ρ
Βίΐίε (βιώβΐ.), τίλοϊ η, Ρ. Αί &ηγ ταίΰ,
γ€, γοΟν, ττάντ»ϊ
Ββ,ίβ (νβτί), τιμά» Ρ, τ•λ<ω Ρ : ν. αίβο
ΒβρίΌ&οη
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Ειβ,ΐΗβΓ, μάλλον, ιτλίον. ΚαίΙιβΓ 1β.Γ§ΘΓ,
όλίγω μίίζων. Ογ ΓηίΙιβΓ, μάλλον δί', αχ

πολλοί, μάλλον 84 ιτάντ» (ί)βτη.). Ν»7
Γ.αί ΗβΓ, }άν ουν. Ι ηβ,ά ΓΛί,ΙιβΓ, βοΰλομαι
μάλλον
Β,β,ίϊπο&ίίοη, κίρωοίϊ^/", Ρ
ΚιιΙίΐν, κυρά», «ττικυρόω, ίμττίδόω, β«βαιάω Ρ.
Καΐίββά (««{/.), κίριοϊ
Β,Βίϊο, λόγοϊ 7λΐ, Ρ
Βαίίοηαΐ, «ίλογοϊ
Κίΐΐίοηκ : ν. Ροοά
Κ&Ιϊοηη,Πγ, «ΰλόγως
Καίΐΐβ («ίδβί.), κρόταλον η, Κ ΤηοΓου§η
Γίΐίίΐβ (ηοίβ^ ί&ΙΙίβΓ), κρότημα 71, V: ϋ/

.
οίδ' άνδρα κρόταλον {Εητ.). ΙΙαίΐΗη§
ΠΟΪ8Θ, κρότος ΠΙ, δοίίΓΟϊ 77ϊ, κτύιτοί 7», Ρ

,

ττό,ταγοϊ τ», Ρ
,

άραγμόϊ 7», V
,

κροτησ-μόϊ
τη, V. "ννϋη ίηβ άββ,ίη-Γβ,ίίΙθ ΐη ηίθ
ΐηΓΟίΐί, ασ-θματν φρ£ο-σ-ων χνοάϊ (Ρίηά.)
Κ&υΐΐθ («βτδ), κτυιτίω Γ

,

δουιτί» Γ. Μβ,ίίθ
ΐΟ Γ3,1ί1θ, κροτίω, κατακρον» Ρ
Κίΐνβ§θ : τλ ΡΙιιηάβΓ
Κανα^βΓ, ιτορβητήί τη, V ,

Κ.β.νβ : υ. Ββ πι:μ]

Ριίΐνοη, κόραξ τη
Κίΐνβηοΐΐδ, αδηφάγος V

,

κοιλογάο-τωρ V

ΚΒ,νίηβ, χαράδρα _/
]

φάραγξ/. ΟουηίΓ/ θ£
Γανΐηββ, χώρα κ<χαραδρημίνη {Ηβτ.)
Κίΐνϊιΐ" : «. Μαάηβββ
Β-ανϊβη (οιιΐΓ8£θ), άριτάΐω Ρ, υβρίζω Ρ;
(άβΐϊ^ηί ^Γβ&ίΐ^) : ν. Κ&ρίιΐΓβ
Κβ.νΪ8ΗβΓ, υβριοτήϊ τ», Ρ
Κβ,νϊβηπιβηυ : υ. ΚβρΐιΐΓθ
Β-ΟΛν, ώμόί. Είΐίΐη§ ΓβΛν ββδίΐ, ώμηστήΐ V

,

ώμόο-ιτο*Γ. Κβν(ϊηθχρβΓΪθηθβά),απ€ΐρο»
Κα\νπβ83, ώμότηϊ^ Ρ
Κβ^, άκτίϊ^", ηλίου τοξίυματα {Ευ/Τ.), ηλίου
βολαί (&θρλ.)
Κμζιλ κατασκάτττω, καθαιρώ, άμαθΰνω Κ

.

«Γοϊη ίη ΓΟΖΪη^, ο-υγκαταο-κάπτ» Κ

Κ8,ζίη§ (ίΐ*6«<.), καταο-καφή /'
, Ρ
"

ΚαζοΓ, ξυρόν η. Ρτονβτο, οί α οπίϊο&Ι
χϊίυαίΐοη, Οη α γ,ίζογ'κ βάξβ, *ιτ\ ξυροϋ
ϊσ-ταται άκμήι (Ηοτη.), *πΊ ξυροΟ Κ

,

ίπ-1

ξυροϋ τύχηΐ (8θρη.)

Κθίΐοΐι, προο-Ιρχομαι, ίφικνέομαι, <£ικνίομαι,
τυγχάν», κιγχάνω V

,

άπτομαι V
,

κυρίω Ρ
,

μαρτττω V
,

ψαύω Γ, λαμβάνομαι Ρ, αντι
λαμβάνομαι Ρ, καθήκ» Ρ. ΚβΒιΉ οιιί,
όρίγομαι. Β.οαοηϊη£ ((«/?'.), ίιτία-κοποϊ

(ί#ϊ<Α ^βτι.) Ρ", "ννίΐΐιίη Γβαοη, κατα

ληπτοί Ρ
,

4ν καταλήψίΐ {ΤΚηο.). Οιιί, οί
Γβαοη, λιλιιμμίνοϊ (ιοίΐ/ΐ </βη.) V

,

ακατά

ληπτοι Ρ
Κββ,οίϊοη : ν. 01ΐ8,η§;θ
Ββαά, άναγιγνώο-κω. Κθίκΐ αηά βχρίίΐίη,
άν<λ(ττ» (ΡΙαΛο)
Κβ£1(1ίΐ7, ίτοίμω^ Ρ, ίξ Ιτοίμου Ρ; (ΐΐη-
1ΐβ8ί£&ίίη§1γ), άτροφαο-ίο-τωϊ (ΡΑΐίΟ.)
Κβ£1(1ϊηβ88, π-ροθυμία/', ίτοιμότηϊ/, Ρ
Ββαάίΐΐ^ (βΗΟ«<.), άνάγνωσ-15./! Ρ
Κεα^^, «τοίμοΐ, ιτρόθυμοδ, πρόχ(ΐρο5, <ντρ«π-ή*

Ρ
,

<ο-ταλμ«'νοϊ Ρ
,

ώπ•λισ-μίν09 V \ (ίη
ηηηιΐ), άγχίνουϊ Ρ ; (υηΗβ8Ϊί»υίη§),
άπ-ροφάο-ιοτοϊ (ΤΆΐίΟ.). Μηΐίβ ΓβΛίΙ^ :

V. ΡΓβρείΓθ. Ββ Γβ;κ1}', π-ροθυμ^ομαι,
παρ€ο-κ<ύασ-μαι. Ηβ.νβ Γβ&ίΐ^, ιτρόχιιρον
ϊχ» (Τηιιβ.). ΑΠ Ϊ8 Γββ,ά7 οη ^ο«γ
8Ϊάθ, τά γ

" άφ' ύμων {ητάρχϊΐ (Ώβτη.).
"^βΓθ ίΗβΓβ ηοί, ιηβη Γθ&ά^ ίο ίβΐΐ

^011 ίηϊβ 1 οϋχ ύιτήρχον οί ταΟτ' <ροϋντίϊ ;

(ΰβτη.)
Κ(•.ι1, άληθήϊ, Ιτήτυμοί V

,

Ιτνμοϊ V
,

γνήοτιο»

V. Βθ&Ι ρΓΟρβΓί^, φανίρά ουσία (ΰβπι.) :

ν. αίβο ΡΓορβΓί/
ΚβΛίϊί^, άλήθ<ια /, το βν Ρ, το βντ»« ίν Ρ,
οίητία/, Ρ. Ιη Γβ»Ηί7, τψ ίντι Ρ, ίντω»

Ρ
,

τη άληθίία Ρ, ϊργφ ορρ. ίο λόγφ Ρ
Κβ&ίΐ^, άληβώϊ, ίτητϋμω5 V

. Κθ&ΙΙ» 1

&ληθ<« ;

Κβ&ίπι : ν. ΣιΆηά, οτ «ββ ττόλυ
Ββ-αηίπίαυβ, άναρρώννυμι Ρ, άναζωτυρίω Ρ
Ββαρ, άμάα, θιρίζω, τρυγά». Ββ;ιρ ίπιίΐ,

[ΜβίαρΗΛ, καρπόομαι, κίρδαίναι, ίττηυρό
μην 7. Τηβ^ Γββρβά β, §οοά η&Γνβ8ί,

ήμηο-αν καλώϊ (Αββΰ/ΐ.) : θ
/,

βαβίίαν αλοκα

καριτοΰμ<νο$ (Αβίΰ/ι. )

ΚθβρβΓ, $«ριο-τήϊ τη, Ρ
Ββ8,ρίη§ (βιώΗ.), αμητοί τη. Κθ3,ρι'η£-
Ηοοίί, δρέιτανον η
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Κβ-ΛρρββΓ, αναφαίνομαι Ρ
ΚβΛΓ, Η.β8Γ §υβ,1'θ), νώτον η, Ρ, οι ίπιο-6«(ν)
Ρ, οΐ οττισθοφίλακίϊ (ΛΓβη.). Ιη ίΗθ ΓβΛΓ,
κατ ονράν (Χβη.). Τ&ίθ ίΗβηι ϊη ί-ΠΘ
ΓβαΓ, πίριϊέναι κατά νώτον αντοϊί (Τ1ιν.£. ).
Ριιί ίηβ ΓίνβΓ ίη οηθ'β γθαγ, βπισθι
ποιίϊσθαι τον ποταμον (^Γβη.)
ΚθίΙΓ (αβ & ΗοΓδβ), αναχαιτίζω V, Αρθο»
ϊσταμαι Ρ ; (\>ήηξ υρ), τρέφω, εκτρέφω,
άτάλλω Ρ, παιδήω Γ. Ββ&Γ νϋη, ο-ντ-
τρέφω, σννικτρέφω. ΚβΗ.Γ ίη, ίντρέφω.
Β,βαπη£ (αά).), θριπτήριο* V, παιδοτρό-
φο» V. Έ,β&τβά ν/ίίη, ο-ΰντροφοί. Τηίη£
ΓβαΓβά, θρέμμα η, τροφή /, V, βοσκημα
η, V
ΕβαΓθΓ, τροφός τη, /, V, τροφ«ΰϊ τη, /, V,
θρέπτ€ΐρα./) V
Ε,β3.πη§, τροφή/, ιταιδ«ία_/ί V. 'Ά&Ίτατάβ
ίθΓ ΓβαΓΪη£, τροφιΐα η, ρΐ
Κθ-£ΗΎ&η§6, μβτακοσμέω Ρ
Κβαβοη (αΐΐβ^βά), λόγος τη, σκήψι» /,
ιτρ<ίφαο-ΐ5^"; (ίίΐουΐί^), νοΟς τη, λο'γος τη,
διάνοια /, γνώμη /, λογισμός τη, φρήν /,
V, φρένις/, ρΐ, V, φροντίς/, V, νόησ«
/, Ρ, ■& λογιστικόν (ΡΙαίο) ; (ο&υβθ),
αΙτία /, το αίτιον Ρ. Β}Τ Γβ&80η οί, διά
(νη(Η αοο.), ϊν€κα ο»κί οΐνβκα (ΐϋϊίλ
Ρ'βη.), χάριν (νηΐΚ ςβη.)
ΚβαβΟΠ {νβτΐί), λογίζομαι, λόγον δίδωμι.
ϋηΓββ,βοη, \ν&η4ι ο£ Γβ&βοη, άλογία/ Ρ
Ββα3οηαΙ)1θ (1ηϊη§), 10X070$; (ρβΓβοη),
φρόνιμος, σώφρων, δίκαιοι, νοίν έχων ;

(^ίβ](3ΐη§ ίο ΓβΒ,δΟη) έπιιικής, μέτριος.
^ΊιαΙ Ϊ3 Γβ8.8οηβ,1}1β, το «Ικό*. 14 ΐβ
Γ68,80η8.1)1β, «Ικός ('οτι). δίνββί ΓβΟβΟΠ-
8,ΐ>1βηθ88, το έπιιικές, ίπίάκαα./, Ρ
ΚβίΙδΟηαΜ^, «Ικάτως, (ύλόγως, δικαίως, έπι-

ιικώϊ Ρ, οτ ηββ δίκαιος, α« ΤΙιογ ηΐίΐγ
πιοδί Γβββοη&Μ^ άίδίηίδϊ, δίκαιοί «Ισιν
άπιστότατοι «Ιναι (7Ά»ο. )
Κβθ30ηίη§, λόγος τη, λογισμός τη, Ρ
11οα8811Γβ, βαρο-ννω, παραθαρσΐνω, τταρα-

μυθέομαι. Βθ Γθβ,8811Γ6(1, άναθαρσέω Ρ
Β,θββΐ (νβτο), άνίσταμαι V, ίιτανίσταμαι Ρ,
στασιάζω Ρ

Κθβθΐ (βΐώβί.), ο άιτοστάί ΟΤ άφ<ο-τηκώι.
ΒβΙ)βΐ8, 4παναστάσίΐ5 θρήνων (ώ'θ/)Α.)
ΚβΙ)β11ίοη, ρΐα/, στ&σχί/, ίιτανάο-ταο-ι»/, Ρ
ΗβΟβΠίοαβ, βίαιο*
Κβοουηά, αναπηδάω Ρ
ΚθβυίΓ: υ. Κβίυβαΐ
Βθ1)1ΐϊ1(1, ανοικοδομώ Ρ, άνορθόωΡ, άνίστημι
Ρ, 6ρθ(ίω V
ΚοΙ)υίΜίη§, άνάστασΐ5./ΐ Ρ
Κβοα^β : ν. ΒΙ&πιθ
Ββοαίΐ, άνακαλέω, μίτακαλίω Ρ; (ίΓΟΠΙ
βχίΐθ), κατάγω ; (& §βηθΓ8.1), άίΓοο-τράτ-
ηγον ττοιίω (Ζ>βιη.). ν. αίβο ΚϋΐιιβπιίιβΓ,
Κβηιΐηά
ΚθΟΗ,ηί, ιταλινωδίω Ρ, μ<τατ(θ<μαι Ρ. Κβ-
Οαηίαίΐοη, παλινωδία /, Ρ
Ββοϋρίΐαΐαίο, »ν κιφαλαίου π<ριλαμβάνα ΟΤ

άποδίίκννμι Ρ. Το Γβοειρίΐιιΐίΐΐβ (ηεβά
ρατβηίΚβίίβαΙΙ^/), {ν κιφαλαίφ <1π€ΐν Ρ
Κοοαρϊίυΐίΐΐίοη, κιφάλαιον η Οϋί/ κίφάλαια
η, ρΐ, Ρ, κιφάλαιον των <ίρημ.(νων Ρ
Κηοβ,δΙ, άναττλάσσω Ρ
Κβοβάβ : «. ΚβίΪΓβ
Κβοβΐρί; (&ο1τηοΛν1β<ί§ηιβηί), άφιο-κ /
(ΏβιηΛ. Οίνο α Γβαβϊρί, απογράφω

Ββοβίνβ, δί'χομαι, προσδίχομαι, αποδέχομαι,
παραδέχομαι, λαμβάνω, εκλαμβάνω, απο

λαμβάνω, κομίζω, φέρω, τυγχάνω, λαγχάνω,

κνρέω V. Βεοβϊνβ βαοΐί, απολαμβάνω;

(ίΓΟΠΙ βχίΐθ), καταδέχομαι Ρ. Κβοβϊνβ
οβΐοΓβΙιαηά, προλαμβάνω. Κβοβίνθ 1)θ-
8Ϊ(1(!8, προσλαμβάνω. Κβοβίνθ (&3 &
ίΓΪβηά), ασπάζομαι; (α8 & §υβ8ί), ίστιάω,
ξ«νίζω, ξίνόομαι V. ΚβΟβϊνβ ίη ΓβίϋΓη,
άντιλαμβάνω, άντιδέχομαι V, άντιπάσχω V.
Κβοβίνθ (αβ α 3110068801•), παραλαμβάνω,
διαδέχομαι Ρ. Οηθ τηυχί Γβοθίνβ, παρα-
δίκτέον Ρ. Το 1>θ ΓΘΟβίνβ^, παρα-
δίκτέοϊ Ρ
Κβοβίνίη» (νιώεΐ.), λήψ«_/ΐ Ρ. Κβοβίνίη^
1)Ηθ1ν, άντίληψις /, Ρ. ΑΠ-ΓΘΟθίνίηο;
(αφ".), πανδάκοϊ V
Κβοβηί : ν. ΕΓββη

Κβοβηίΐ^ : ν. ΤιβΛθΙγ
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Κβοβρυαοΐβ, δοχή,/-

ΚθΟΘρΙίοη, υποδοχή /, λτ)ψΐ5 /, πρόσδβγμα
η, V
Κβ0688, μυχό; ΊΠ, κίυθμών τη, V, δοχή/, V,

λιμήν 7», V. ΓγΟΠΙ 8. Γ60688, μυχόθίν Κ.
Β,β068868 οί ίΗθ βαΐΐΗ, γήϊ πτυχαί
(ΡΙαΙο). Κβ0β88β8 Οί ίΐΐθ 801ΐ1, άκροί
μυ£λί>9 ψυχή5 (Ευ,τ.)
ΚβοίρΓΟΟ&Ι, κοινό;, άντίπαλοί Ρ, ΟΤ Ιίββ
αλλήλων
ΚβΟΪρΓΟΟ&ίθ, άντιπάσχω Ρ. ΚβοίρΓΟΟΐί^,
τό άντιπίττονθόϊ (ΑτίβΙ.)
Κβθί(.α1, ΚβοίΐΗ,Ιϊοη, ακρόαμα η, Ρ, ραψω
δία/! .Ρ : ν. αίβο Νβ,ιτ&ίΐοη

Κβοίίβ, λέγω, ΰμνέω, ίξηγ/ομαι, διηγέομαι Ρ,
ραψω&ω Ρ
ΚβοίίβΓ, ραψωδός τη, Ρ
ΚθοΙς οί : ν. ΤΗϊηΙί. ΙΙβοΙε ηοιίβΐιΐ οί,
ονδίν προτιμάω
Ε,βοΙιΙβΒΒ : ν. ΒαβΗ
Εβοΐίοη : ν. Οοιιηί
Β,βοΐςοηβι•, λογιστήϊ τη, Ρ
Η•βθ1εοηϊη§, λογισμοί τη, Ρ
Κ«ο1;ιίηι, άπαιτέω ; (ΓβίοΓΠο), σωφρονίζω,

ίπανορθόω Ρ. Ββοΐαΐηα (Ιαηά), ίξημ«ρόω
(Ηβτ.). Κβο1&ίππη§ ν/ϋά ίβιτϊνοιχ
χθόνα άνήμιρον τιΜντκ ήμ€ρωμένην(•4«ί<:Λ.)
Κβοΐίηβ, κλίνομαι, κατακλίνομαι Ρ
Κ,βοΐυββ : ν. Ηβπηϋ
Β,εοο^ηίββ,ηοββ : ν. Β»ΐ1

Β,βΟΟ<*ηΪ8β, γιγνωσκω, αναγιγνώσκω, γνωρίζω,

αναγνωρίζω Ρ. Οΐΐβ ΙΙΙϋϋΐ ΓβΟΟ»ηίϊθ,
γνωριστίον Ρ
ΚβοοσηίΙϊοη, γν»σ«_/ί Ρ, άναγνώρισΐ5_/) Ρ.
Τοίτβη ίοΓ Γβοοσηίΐϊοη, γνώρισμα 7»

(Χβη., Μβηαηάντ)
Ββοοϋ, υφίσταμαι V : ν. αίβο 8Ηπη1ί
Β,βοοίΐβοί : ν. ΚβηιβπιοβΓ
Β,βοοίΐβοϋοη : ν. Β,θπΐ6πιοΓ8.ηοθ

Κβοοηιωοικί : ν. (1) Αάνίβθ, (2) Ργμβθ.
Κβοοπιιηβηί] α,δ α ίβ&οΗβΓ, προξ«νίω
διδασκαλον, (ίΐ8 α ριιρϋ) προ£<ν{ω φοιτη-
τήν (ΡΙαίο)
Κβοοωπιβηά&ίίοη : ν. (1) Αάνίοθ, (2)
ΡΓ&Ϊ8Θ

Ββοοιηρβηβθ : ν. Κβν/απί. ΥΙΓΐΙΙιοιιϋ γθ-
οοπιρβηββ, προίκα Ρ
ΗβΟΟηοίΙβ, διαλλάσσω, καταλλάσσω, συναλ
λάσσω, διαλνω, συνίστημι Ρ, συμβιβάζω Ρ,
συνάγω Ρ. Βθ ΓβΟΟηΟΪΐθά, σττίνδομαι,
απαλλάσσομαι Ρ
ΒβοοηοίΙθΓ, διαλλακτή$ τη
Κβοοηοίΐϊ&ϋοη, διαλλαγή /, καταλλαγή
/, Ρ, συναλλαγή /, Ρ, σΰμβασυ /, V
Ή,υοοικίίΐο, κρυπτοί, απόκρυφο;
ΚβοοηηοϊυΓβ, κατάσκοπε». ΚθοοηηοίΙηησ
&ί Γαικίοιη, άτάκτωϊ κατά θί'αν τίτραμμίνοι

(ΤΆωα)
ΚβοοηηοϊίΓΪη», Κβοοηηαϊββ&ηοθ, κατασκο-

ΚβοοηφίβΓ, άνακτάομαι
ΚθΟΟΠ8Ϊ(1βΓ, άναττολίω Ρ, αναλογίζομαι Ρ
ΒβΟΟηβίάβΓβ,ίίοη, άναλογισμός τη, Ρ
ΚβΟΟηβυΠΙοί, ανοικοδομώ» Ρ
ΚβΟΟΓά (ίΚ08ΐ.), αναγραφή /, Ρ, μνήμα
η, V. ΚβΟΟΓά οίΒοβ, το δημόσιον {Όβηι. )
ΚβΟΟΓά (νβνδ), γράφω, διαμνημονίΰω Ρ,
αναγράφω Ρ, διλτόομαι V, μνήμοσιν δΛτοι;
εγγράφομαι (Λββο/ι.). Ιβ Ια,ίιΐ υρ ιι» α
ΓΘΟΟΓά, κ€ΐται άνάγραπτοϊ (ΤΙΐΊΧΟ.}
ΚθοοιιηΙ : ν. ΚβοίΙθ
ΚβοοαΓββ : Ηβ Ιιαβ ΓβοοαΓββ ίο ίΗθ ίοΙΙοΜτ-
ίΐΐσ ρ]απ, τρίπίται Μ. τοιόνδι ίίΕοϊ ( ΤΙιικ;. )
ΒβΟΟνβΓ (§0υ Βη,οΐί ) κομίζομαι, άνακομίζομαι,
άνακτάομαι, απολαμβάνω, αναλαμβάνω.
ΚβοονβΓ (ίΓΟΠΐ ίαίί^αθ ογ ϊΐΐηβββ),
αναπνέω, απαλλάσσομαι, αναφέρω Ρ, ραΐζω
Ρ, Ικ νόσου άνίσταμαι (ΡΙαΙο) ; (ίη ηιίηά),
ίντόί {μαυτοΰ ΟΤ Ιν ίμαυτω γίγνομαι, {μαυτοΟ
γίγνομαι V; (βϊ^ΐΐ*;), άναβλίπω Ρ. ΤΗθ
01*7 Ιι&ά 1ίΐίβΐ7 ΓβοονβΓβά £π>ιη ίΗθ

ρ1α§11θ, ή ττόλΐ! άρτι άν<ιλήφ<ι άπό τή$
νίσου (2ΆΐίΟ.)
ΚβοονβΓ^ (ίΓοπι ίαίίρ;υθ ογ ϊΐΐηβδβ),
αναπνοή αηά άμπνοή_/", αναψυχή^ νόσου

φυγή V ; (οί ρθ88688Ϊ0Ι18), αποδοχή /, Ρ,
άνακομιδή /, Ρ
ΚβΟΓβ&ίϊοη, παιδιά / αηά παιβιαί /, ρΐ,
διατριβή /, Ρ, άνάπαυσι* /, Ρ, διαγωγή/ {ΑΗ»1.)
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Βθοππιίηαίίοη : ν. ΑοοιιββΙίοη
ΒβοηιάβΒΟβηί (οί άίββ&θβ), παλίγκοτο*

(αίβο τηβΙαρΚ. Μα1ϊ§ηαηί)
ΒβΟΓΙΙΪί (δοΐάϊθΓδ), καταλόγου ποι&>μαι Ρ.
Ββοπιϊί (οηβ8θ1£) : υ. ΚβοονβΓ
Ββθί&η§!ΐΐ£ΙΙ•, προμήκηϊ Ρ
Ββοίϊ^, ίΐτανορθόω αηά ίπανορθόομαι Ρ.
Τΐιβ ρ»3ΐ ο&ηηοί βθ Γβοίϋϊβά, τα

ττραχθί'ντα ονκ αν Αλλοι Ιχοι (Ββη.)
Ββοίίίυάθ : ν. Ύΐτίνίβ
ΒβουπΛβηί, Οπτιοϊ. Βθ Γβουπιοβηί, ύπηά-

ζομαι V
ΚβΟΙΙΓ (οί Β. (1Ϊ3βα3θ), παλινδρομίω Ρ
Βθά, (ρυθρόί, Ίτορφυροϋϊ, φοινικονς, φοίνιξ V,

φοινικόβαιττο$ (Αββ<Λ.). Βι•ί§1ιί γθγΙ,

μιλτόιτρίπτοξ (ΑβββΗ.). Β1θθά-Γβ(1, φοί-
νιοϊ V. Βθά (&β ΒηρΪγ), ιηιρο-όϊ αηά

Ίτνρρόϊ. Ββά (8,8 ΟΧβη), φοινικόνωτοϊ
αηά φοινικόθριξ {ΒαοβΚ.). Ββ<1 οοβ,ί,

φοινικίϊ /, Ρ. ΛνΌνβη ϊη τβά, φοινι-
κόκροκοΐ V. Ββά-Ηοί, διάττυρθ5. Μβ,&θ

Γβά, φοινίο-σω V, μιλτόω Ρ.
ΒθάββΠΙ, λνομαι, ίλίνθίρόω, ο-ωζω, ίκλύω ;

(β,ίΟΠβ £ογ), αναλαμβάνω V
ΒβάθπιρΙϊοη, λΰο-ι»/
ΒβάϊδίΓΪΟΙίίθ (Ιβ,ηά), άναδατί'ομαι (ΤΗυ,Ο.)
Ββ<Ιί8ίΓΪΙ>Ιΐίϊθη (θ£ ΙβΧίά), άναδαο-μόϊ τ», Ρ
Ββάοΐοηί, <ύώδη5. Ιί ϊβ τβάοίβηί ο£ νϊοΐβίβ,
«ΐ€ΐ Ιων (ΗβΤ.).
ΈίβάονΑΑβ : ν. Ββρβ&ί
ΒθάοΐΛί, ϊρυμα η, τί£χιο-μα η, πνργωηϊ
όρκάνη (Αββσ/ι.)

Β©ο!οιιη<3 : Ιί τβάοιιηάβ ίο οηβ'β οΓβθίί,
ο-νμβάλλ<ται ττροϊ τιμήν Ρ, κάο-μον φί'ρ€ΐ τινί
ΒβάΓ658 (βίίδβί.) : ν. Ββιηβο^
Βθο"γθ88 (νβτΐί) : ν. Ηθβ.1, Ββπιονβ
Ββάιιοβ: καβίο-τημι ΛςηΡ: ν.αίβο (1) Οοη-
φίβι•, (2) ΰίπήηίδΗ. Τΐιβ^ &γθ Γβάυοβά1
ίο άθβραΪΓ, ίϊ άιτόνοιαν καθίοτήκαο-ιν
(ΊΉηο.). Το Γβάυοβ βοπιβ ο£ ίΐιβ οϊί^
βχρβηθίίϋΓβ, των κατά τήν πάλιν τι «5
€ντί"λ€ΐαν ο-ωφρονίσ-αι {ΤΙΐν,ΰ.).
Ββάιιηάαηί, π<ριο-ο-ό$
Ββ-βοΗο, άντηχίω V. Βθ-θοβοϊης, άντί-
δουπ-οϊ V

Βθβά, κάλαμοι τη, δόναξ τη, V
Βββ£ (ο£ Γοοίί), Ιρμα η. 8ιιη1ϊβη Γββ£,

άφαντον Ιρμα (•4β4οΛ.). ΡτονβνΒ, ο£

ιΐ3Ϊη§ βνβΓρ βίΓοΓί, ΤΗβ £οβ »Γβ 1βίίϊη§
οπί βνβΓ7 Γββ£ (ο£ βαϊΐβ), ίχθροί γαρ
ίξίαο-ι πάντα 8ή κάλων (Ευτ.)
Βββίί ψϋϊή., στάζω, καταστάζω. Βθθΐιϊη»
νΐίΐΐ ϊϊΐοοά, αίματοσταγήϊ V, ραντήριο! V,
νιόρραντοϊ V
Βββΐ, Ιλιγγιάω Ρ, δινίομαι V, ο-Τ€£χω ιταρα-
φίρω ΐΓοδί (Ευ,τ.). Ύήβγ γθ©1 ίο β,πά
£γο β,ηιΐ 813,§§θγ Ηΐίβ β, άπιηΐίβη αίΛη,

(μιτλτ|κτο9 ιοί ανθρω•ΐΓ05, Αλλοτ' αλλοο"•

ιτηδώο-ι (Ευ,Τ.)
Βθ-β8ίαΙ)1ί8ΐΐ, όρθάω, άνορθόω, ίττανορθόω αηά

ίττανορθόομαι Ρ, άντικαθίστημι Ρ
ΒΘ-βδίαοΗδΗπιβηΐ, διόρθωο-ΐ5 /* Ρ
Ββ£θΓ, άναφίρω, ανάγω Ρ ; (ίοΓ άβοϊδϊοΐΐ),
ί-π-ιτρίττω Ρ, ίφίημί Ρ. Το Γβ£θΓ 8.Π 8.ΓΟΪ-
ίΓαίϊοη ίο 8Λ3Γ οηβ, ίττιτρ^ιτω τινί 8£αιταν

(Όβηι.). ΒβίβΓ ίο : ν. Μβηίϊοη. Ββ£βΓ
ίο (ηβιιί.), τιίν» €Ϊϊ τίνα οτ τι
Ββ£βΓβηοβ (£ογ άβοϊβΐοη), επιτροπή /, Ρ.
'ΝνϊίΙι Γβ£βΓθηοβ ίο, πρόί υήύι αοο., ιπρί
ιοΜ ρβη.
Ββήπθ (πίθίαΐβ), ϊψω V ; (ϊη άϊβευδβΐοη),
σοφίζομαι, κομψίύω αηά κομψίϋομαι, ληττ-

ουργίω, διακριβόω αηά διακριβόομαι Ρ.
Βββηβίΐ (θ£ πΐβίβΐβ), απίφβοϊ Ρ; (ο£
ρβΓβοηβ), χαρί«5, κομψόϊ, €ΰμοιιο-θ5, λεπτοί
Ρ, φιλάκαλοί Ρ
ΒββηβηιβηΙ, το κομψόν, κομψότης /, Ρ,
*νμονο-ία /, V. Βαοΐί ο£ Γβ&ηβπιβηί,
άμονο-ία /, βαναυσία^/ί άπαιδ€«Γ£α_^ Ρ,
άτΓ€ΐροκαλία^ Ρ. Οα1ίϊν8.ίθΓβ£ίηθπΐθηί,
φιλοκαλίω {ΤΗ ν ι;

.)

Βθβί, ίττιο-κίυάζω Ρ
Βββίίΐησ, 4πιο-κ€υή_/'Ρ
Ββ9βθί, άντιλάμπω, άνταυγί'ω V. Βθ Γβ-
ί1ι:οίθ<1, άνακλάομαι (Α ;ν.«<.). Ββββοίίη§
(ο£ πιϊγγογβ), ίμφανήϊ (ΡΙαΙο). Ιλ^*-
Γββθοίϊη^ 6763, άνταυγ«ϊϊ κόραι (^Γ.).
Βθββοί (οοηβϊάθΓ), ίνθνμίομαι : υ. αίβο
ΟοηβϊάβΓ
ΒβΟβοίοΓ, χαλκιΐον η, Ρ
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ΙΙββθχΐοη (β.^τ. ϊη τνβ,ίβΐ"), Ιμφαο-ΐϊ/(.4 Η»1. ) :
ν. αΐκο ΤΙιοιι^ηί
Κβίοπη, Β.θίοπη&ϋοη, (πανόρθωστ* / Ρ,
ν€ωτ€ριο-μόϊ τη, Ρ, καινοτομίαι / ρΐ, Ρ,
το καινοτόμον (ΑτϊίΙ.), το καινοτόμων
(Αν.). Τί)6 Κβίοπη Ιοΐΐΐ : ηββ ο νόμο»
Κϋίοπίΐ (υβτό), όνορθόω, μίταρρυθμίζω Ρ,
ίττανορβόω αηβί «πανορθόομαι Ρ, νιωτιρίζω
Ρ, ο-ωφρονίζω Ρ. Α1\ν&ν8 ΓβίοΓΠΙ νΐΐ&ί
13 ηοΐ \νβ11, άιί τι κινίϊν τών μή καλώϊ

ίχόντων (ΙβΟϋΤ.)
ΚβίοπηβΓ, ν«ι>τίρι<ττή» τη (ΡΙαΙο). δοοϊαΐ
Γθ£θΓΠ1βΓ, ο-ωφρονισ-τήϊ τη (Ώβτη.)
Ί&βϊτ&οϊοτγ : ν. 0\>5ϋη&ίβ
ΚβίΓαΐη : ν. Αοβί,β,ίη

ΚβίΓββΗ, ψύχω, άναψΰχω, άναπαίω. ΚβίΓβδΗ
οηβββίί, ίνα-πνέω

Β,θίΓββηπιβηί, ανάπαυλα/ άνάπαυο-ι»/ Ρ
Κθίϋ^β, αποστροφή/ καταφυγή/ άναχώρη-
01ϊ/ Ρ. Τ&ΐίβ Γθΐΐ1£6, φ«ΰγω. Κβίΐΐ^ββ,
φυγά9 «Ι, / Έοάγ θ£ Γθίιΐβθββ, φυγή/,ρ
Ββΐιΐδαΐ, άποφαο-ΐϊ/ Ρ
Κβίιΐδθ (νβτ6), άρν&μαι, άναίνομαι, άπ-οτττΰ»,
άττ-ίϊτι-ον, ο(ί φημι, ουκ {θέλω, ού πιίθομαι,

άπόφημι, άπανδάω V, άπωθί'ομαι Ρ, άττισχν-
ρίζομαι Ρ
Βθίΐΐδθ (ίίίόβί.), καθάρματα η, ρ£, Γ
ΒβίιιΙαϋοη, ίλ«γχο» τη, Ρ, λΰο-ι»/ Ρ
Ββίαίθ, ίλίγχω, ίξΛίγχω, λΰω Ρ, άναιρί'ω Ρ.
Οηθ ιιιιικί Γθίοΐβ, <λ«γκτίον Ρ. Ε»8γ
ίο οβ Γβίυίθά, «ΐιξίλίγκτοϊ Ρ. Νοί ίο
1>θ Γθίαίβά, άν€ξΛ«γκτο5 Ρ
Ε,θ^ίΐίη: ». ΚβοονβΓ

Ββ§&1 : ν. Τ&ογβΐ
Κβ£3,1θ : ν. Γθ,ΐδί

Ββ£8,Γά (βΐΐδβί.), ίπιστροφή / ώρα / V,
φροντίϊ / V. Υβ βηονθά Ιηΐβ Γθ§βΓ<1
ίθΓ Ιηβ άβαα!, προ τον θανόντοϊ τήνδ'
ίθ«σθ' ίπιστροφήν (3θρ/ΐ.)
Ββ§8,Ι•ά (ΐ)«ΓΟ), προτιμά», φροντίζω, ίντρί-
πομαι : ν. αίβο (1) ίιονβ, (2) Ιχ>ο1ι αί
Βθ£»Γε11β88, άιτίρίοπτοί πάντων (Τ/ΐΊΙΰ.)
Ββ§βη£, ίπίτροπο» Μ, Ρ. Βθ Γβββηί,
ίπιτροπινω Ρ

Κθ§;ίοΐάβ, τυραννοκτόνο» τη, Ρ
Κβ^ΐπιβ, αρχή/
Κθ£ΪΠ16η, ή τ€ταγμίνη δίαιτα (ΡΙαΙο)
Κ,6§ίπΐθηυ, τάξι»/ Ρ
Κβ§ίοη : ν. ΌοαηΧ,Γγ

Ββ^ϊβίβΓ (βΐίδίί.), απογραφή/, Ρ, γραμμα-
τ€ΐον η, Ρ
ΚθΒΪΒίβΓ (νβτΒ), ίγγράφω Ρ. ΒθβϊβίβΓβθ,
άπόγραπτοϊ Ρ
ΒβςϊβυΓβ,ύίοη, ίγγραφή/ Ρ
Ββ£Γβί (βωόβί.), ττόβοϊ 7« : ν. αΐίο Β,βρβη-
ΐαηοβ. Εαΐΐ οί γρ^πΊκ, μ«ταμ<λ<(αΐ
μίο-τ6ϊ (ΡΙαΙο)

Κ.θο;γθ1; (νβτί)), ποβίω. Ε.β^ΓβΙίβά, ποθιινοϊ :

ν. αΐ,ιο Κβρβηί
Ββ§α1&Γ, Τίταγμίνοϊ Ρ, ίγκύκλιοϊ Ρ. Κβο;ΐ1-
Ιβ,Γ (ΙΐΐΙίθδ, ίγκνκλιοι διακονίαι (ΑνίβΙ.).
Β,β^υΙβ,Γ (οιιίη^ηί) : Κβ^νιΙβ,Γ 8ΐανβΓ7,

αντίκρυ» δοιιλίία (Τ/ΐΗβ.). Α Γβ§α1ϋ.Γ 13318-
αηΐΙίΓορρ, καθαροί Τίμων (Αν.).
Έ,βφΑαήγ, τιταγμίνω* Ρ
11('ί;α1;ι(,6, διοικ^ω, διακοο-μά*
Εβ»υ1ίΐϋοη : ν. Ιίΐ\ν
Κθηβα,ι-88,1, διδαο-καλία/ Ρ
ΚβίξΠ (βΐίάβί.), τυραννί*/ αρχή/ ο-κήπτρα
καΐ θρόνοι (ΕΐίΤ.)
Κβί^Π (ί)βΓΟ), βαο-ιλίύω, τυραννίω αηά τυραν-
νίνω, άρχω, άνάσο-ω V, κραίνω V
Βθΐη, (μά« τη, ηνία / χαλινά$ τη, ρντήρ
τη, V. Οίνβ Γβϊη ΐο, ήνίαϊ χαλάω V,
πώλοι» Ιμβάλλβν ηνία» (Βν,τ.), (τηβΙαρΗ.)
τάϊ ηνία» {φίημί τινι (ΡΙαΙο). ^ίΟι
1θ08θ Γβίη, άπο ρυτηροϊ (8ορΗ.). Β,θϊη

ϊη : ν. Κβδΐΐ'&ία
ΒβίηΐοΐΌΘ, βοηθάω
ΚβϊηίοΓοβπιβηΙ, βοήβ«ια/Ρ, βοηίοίηι,^,Ρ
Κβ-ίη8ΐ3,ίθ : ν. ΒββίοΓθ

Κ(^6θΙ, άττωβίω, άποτττίω, άναίνομαι, ονκ
ίθίλω, απορρίπτω, (κ βάλλω, αποδοκιμάζω Ρ.
Β«)βθί (1>7 νοίβ), άποψηφίξομαι Ρ
Β^ΟΪΟβ, χαίρω, ήδομαι, (ΐφραίνομαι, άγάλ-
λομαι, γηθάβ. Κί']οίϋβ πιιιοΗ, νπιρχαίρω.
Β,β]οίθθ β,ί, {πιχαίρω. 8α1θ)βθί. ίθΓ Γβ-

^ο^^^η8(α^?;'.), Ιπίχαρτο». Ββ^οΐοβ (αοΐ.),
ίύφραίνω V

27
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Ββ)θϊη : ν. ΑηβννθΓ
ΒβΐίθΓίΐίθ : ν. Ββρββ,ί
Ββΐίίΐκΐΐβ, άναζωπυρέω (ΕΐΙΤ.) : β/! όργανον
τι τη$ ψνχήϊ άναζωττυρίϊται (ΡΖαίο)
Ββΐ&ρββ, μ€ταπ£πτ» Ρ, επί το χίίρον μ£τα-
βάλλομαι (ΡΙαΙο)
Βθίαίβ, λέγω, άγγέλλω, δηλόω, φράζω, ίξη-
γέομαι, άφηγέομαι, διηγέομαι, δΐίξήλθον,

διέξίίμι Ρ, άττοφαίνω Ρ, μνθολογέω Ρ.
Εβ^ ίο 1)6 Γβίβ,ίβεΐ, £νμνημόνί«Τ05 Ρ.
Ββίαίθ ίο (ηβηΐ.), φέρω «Ε* τι, τιίνω €ΐ«
τίνα, οτ τι, οτ ηββ ΊΓ«ρ£ ιοίΐ/ι ρβη.
Βθΐ&ϋοη, Ββΐ&ϋη^, λογο« >η, ίξήγησ-ι*/, Ρ,
διήγηο-ιβ/, Ρ
Ββίαίίοη, Βθΐ&ίϊνβ : υ. Κίηάτβά
ΒβΙαϋοηδΗίρ, οτιγγένιια, /
Βθ1β,ϋνβΐ7, πρόϊτι (ορρ. Ιο άπλ«$) (ΑτϊβΙ.).
8οιιηεΐ8 ηοί Γβίβ,ίίνβΐ^, ουί β,οβοΐιιίβΐ^
ίχίααΐίϊαΐ, φωνοί οΰ προς ϊτίρον καλαί,
άλλ' ανταΐ καβ' αντά* (ΡΙαΙο)
Ββίαχ, λύω, μίθίημι, άνίημι, χαλάω. Κ οΐίίχριΐ,
άνιιμένοϊ. Οηβ ΠΙΜδί ΓβΙβ,Χ, άνίτέον Ρ
Ββΐ&χβ,ίίοη, 4νίο•ΐ5 /, Ρ : ν. αίβο ΒβοΓβ»-
ίΐοη
Ββΐβ,^ : ν. Ββΐϊβί
Ββΐθ&δθ (νβτδ), λύω, έκλνω, έλίνθιρόω, απαλ

λάσσω, μίθίημι, άνίημι, άφίημι, έξίημι V.
ΒβΙββ,Ββ (ίοΓ α Γβ,ηβοπι), άπολντρόω Ρ.
Οηβ Π1\18ί Γβ1β&86, άφίτέον Ρ
Ββίββδβ, Ββ1θ&8Ϊη§ (βϊώβΐ.), άιταλλαγή /,
λνο•ΐϊ_/"
Ββίβηί, κάμπτομαι, μαλθακίζομαι V. τέγγο-
μαι V, μαλακίζομαι Ρ\ τη γνώμη έιτ-ι-
κλάομαι (Τηχιβ.)
Ββίβηίΐεεβ, ατϊγκτο» V, ΐΓ•ριο-κ«λή$ V,

δνστταραίτητοϊ V, απαραίτητο* Ρ
Ββίβηίΐβββΐ^•, άπαραιτήτω* Ρ
Ββ1ΪΒ.θ1θ, φ«ρέγγυοϊ, άξιοπκττοϊ Ρ
Ββΐϊαηοβ : ν. Ε&ίίη
ΒβΙΪΟ, λίίψανον η, λίϊμμα Π, Ρ
Ββΐΐβί (ίΓΟΠΐ ραϊη, βίο.), άναψνχή,/', Απαλ-

λαγή /, άνακοίφιο-15 /, V, άμιτνοή /, V,
κοίφιο-μα η, V, λώφησ-ι* /, Ρ ; (»88Ϊ8-
ί&ΠΟβ), ώφέλίΐα /; (ππΊίί&Γ^), διαδοχή
/, Ρ, διάδοχοι τη, ρΐ, Ρ. ϋίνϊάβά ϊηίο

ΓθΚβίβ, κατ' ανάπαυλας διηθημένοι (ΤΗήο.).
\νοΓΐίβά ϊη Γβΐίβί, ϊκκρο«στοϊ {ΑβίβΚ.).
Κ^ιιγθ ϊη Γβΐίβί, ίκτΐπωμα η (ΡΙαΙο)
Βθΐϊθνβ (ραϊη, βίο.), πάνω, αναπαύω, ίάομαι,
κονφίζω V, ανακουφίζω V, άναψύχω ('

,

άπαντλίϊν βάρο$ ψνχήϊ (Εηγ.) ; (θ88Ϊ3ί),
ώφίλί'ω ; (ιιιίΗίίΐΓ}'), βοηθί'ω, διαδέχομαι Ρ.
Ββΐϊθνϊη^ (αφ'.), ιταυο-τήριοϊ V

,

λντήριοϊ

V
,

ιτανο-ίλνιτοϊ V. ΒβΗβνβΓ, παυστήρ
τη, V

,

ττακόνιοϊ τη, V

Βθ1ί§ίθη, ίνο-ί'βίΐα /, το ίϋο-ίβί'ϊ, τα θ<ΐα,
οο-ιοτηϊ/, Ρ

,

θ£οσίβ6ΐα/, Ρ. Ββΐίβίοη
13 οιΐί ο£ άαίβ, ϊρρίΐ τα θ(ΐα (8ορΗ.).
Αβ ίθΓ ΓβΗ§ίθΠ, οο-α ττρθ5 τον« θίούϊ

(Τηηο.)
ΙΙοϋφοχίΒ, €Ϊιο-ίβή5, 8ο-ιθ5, θίοσίβή; Ρ, δίίοι-
δαίμων Ρ
ΊΙώί«ίθΜ&\γ, <νο-€βΔ«

Κβΐίη^ιιίβΐι : ν. ΙιβΛνβ
ΚθΙίκΚ (βηοβί.), δψον η; (τηβίαρΗ.), παροψώ-
νημα η (Αββαη.)
ΒβΙϊβΗ : ν. Ειΐ)07 ; οτ ηββ άρί'σκ»
Ββίαοίαηοβ, 2κνο$ τη

Ββΐυοίειηί : ν. υηνί1Ηη§
Ββΐ^ οη : ν. Τηιβί
ΒβΠίαίη, μένω, καταμένω, Ιιτιμίνω, διαμένω,

διατρίβω Ρ, μίμνω V
. ΒβΠ18,ίη ΙιΐΉίηίΙ,

υπομένω. Ριβίτιπ,ίη ϊη, εμμένω. ΚθΠ1;ιίη

ικ'ίΐΐ', τταραμένω. Κι.•ηιαϊη ονρΓ, λίίπ-ομαι,
πίριλίίίΓομαι, ύπολιίπομαι, ττίρίίίμι Ρ

,

π«ρι-

γίγνομαι Ρ, π«ρισο-ίνω Ρ. Οηβ ηΐυβί
Γβηι&ίη, μ«ν£τέον Ρ
ΠριιιαίηοΙβΓ, το λοιπόν, ττίρίλίίμμα η, Ρ
Ββηΐ£ΐίηϊη§ (οκ/;.), λοιπάϊ, επίλοιποι, ΐιπά-
λοιποϊ Ρ

,

πιρίλοιποϊ Ρ
ΒβιιΐΜηϊη§ {βυ,οβί.), μονή^"
Ββπι&Γΐί (βιώίΐ.), λάγοϊ τη. *νίοτύ\γ οί
πίιιιιγΙς : ν. ΚβΐΒ8,ΓΐίαΙ)1θ

ΒθπιειγΙγ (νβτο) : ν. (1) 89,7, (2) Νοίίοβ
ΒβΠΙΕΙΓίίϋοΐΘ, δάκιμοϊ, έττίο-ημο5, βιαπρίπήϊ
Ρ, επιφανή* Ρ, αξιόλογο* Ρ, ατοποϊ Ρ

Β(Ίΐΐ8.ΓΐζαΙ)1ν, ο-φάδρα, πάνν, έπιφανώϊ Ρ,
άξιολόγωϊ Ρ, ΟΤ ιι$ΐ «Ιϊ άνήρ ΟΤ Λ τι$ και
αλλοϊ-Ρ
Ββπιβάϊαοΐβ, Ιατοϊ, Ιάο-ιμοϊ V
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ϊΐβιηβάγ (βωόβί.), ακος η, (ασις./| (αμα η,

μηχβνή /, μήχ°* *> V, μήχαρ η, V,
ακεσμα 7», Γ. Ρ»8ΐ ΓΘΠ1βά7, ανήκεστος,
αμήχανος

Κβηκχΐ)• (νβτΒ), Ιάομαι, άκεΌμαι, ίπαρκεω Κ
Ε.βΙΤ1βΐηΐ5βΓ, με*μνημαι, μιμνήσκομαι, «πι-

μιμνήσκομαι, άναμιμνησκομαι, μνημονεύω,

σώζω, μνήμην ϊχ», μνήστιν ϊσχ» Γ, διαμνη-
μονεΐω Ρ. ΚβΠ1€ΐη06ΓΪη§, μνήμην. Οηθ
ΠΐαβΙ ΓβΠΙβίηββΓ, μνημονεντεΌν Ρ. Ε&Άγ
ίΟ Οθ ΓΘΠ1βΠΐΙ)βΓΘ<1, εΰμνημόνεντος Ρ.
ΕνβΓ ίο 1>θ ΓβΠΙβΠΙΟΘΓβά, αείμνηστος Ρ
ΚβπίθηιββΓΪηο;, ΒβιηβπιοΓίΐηοβ, μνήμη /,
μνιία/, V, μνήστις/ V, άνάμνησις/, Ρ
ΒβΠΐίηά, άναμιμνησκω, ύπομιμνησκω, μιμ-
νησκω V
ΒβΠΐϊηάθΓ (πΐβΠΙΟΓΛηάνίΠΐ), υπόμνημα η, Ρ
Κβτηίικίίηί; (βιώβΐ.), υπομνησις,/"
ΚβππηϊβΟθηοθ, άνάμνησις_/| Ρ
ΚβΠΠ88, ράθυμος, απρόθυμο; Ρ, άνειμίνοϊ Ρ
Εθίπίδβΐγ, άνίδην, άνειμενως Ρ, απρόθυμος Ρ
ΚβΠΙΪβδηΘΒΒ, το άνειμίνον τής γνώμης (7%ΜΟ.)
ΚβΠΐίί, άφίημι Ρ, άφαιρεω Ρ, άνίημι Γ
Κβιτκχΐβΐ, μεταρρυθμίζω, καινοω Ρ, καινοτο
μία) Ρ, μεταπλάσσω Ρ
ΚβπιοηδίΓίΐηοβ : ν. Βίαιτιο
ΚβχηοηβίΓβίβ, άγανακτίω Ρ, δεινονποιεΌμαιΡ
ΚβηιοΓββ: υ. Κβρβηί&ηοθ, οτ η»β οίκτος τη
Εβπιοίβ : ν. Ώ^ίΒ,ηί

Κβπιο να], απαλλαγή _/
| μετάστασις,/ί ανάστα-

σις/Ρ
Κοηιονε, άνίστημι, άφίστημι, μεθίστημι,
ίξανίστημι, ίκφε'ρω, ίκβάλλω, απαλλάσσω,
ίξοικίζω, αφανίζω, άνάστατον ποιε'ω Ρ.
ΕεΠΙΟνβ ββΟΓβίΙν, ύττίξαιρίω, ΰττεκτίθημι.
Κβπίονθ (ηβΐΐΐ.), μετανίσταμαι, μετοικώ Ρ
ΚθπιιιηθΓ«Ιθ : ν. Κθ^&ιτΙ
Κβιι<1 : ν. Ύββ,τ

ΚβηάβΓ, παρέχομαι Ρ, παρασκευάζω Ρ :

ν. αίβο Μβ,ΐίβ. ΚβηάβΓ &η αοοουηί,
λόγον άποδίδωμι Ρ. Ηθ ΓθηάβΓδ ηο
αοοοιιηί νηβ,ίβνβΓ, ούδ' οτιοΰν άποδεί-
κνυσιν (ΰβιη.)
Κβηβν, άνανεόομαι, ανακαινίζω Ρ

,

νεά» V
,

ΟΤ ΊΜβ αίθις ΟΤ πάλιν

Κβηβ^Λΐ, άνανεωσις /, Ρ

Κβηοΐαηοβ, άπεΐπον, χαίριιν λίγω. Κβ-
ηοιιηοβ ίηβ οοπιηΐ8.ηά, ίξίσταμαι τής
αρχής {ΤΚηβ.)
Κβηον/η : ν. Οιλονγ
Κβηο^νηβίί : ν. ΚβΓηβτκτ&οΙθ
Εβηί, μίσθωσις /, Ρ, φορά /, Ρ ; (*6&γ),
λακίσματα η, ρΐ, V

ΚβραΪΓ (νβτο), άκεΌμαι, επισκευάζω Ρ;
(αίοηβ £ογ), αναλαμβάνω
ΚβρΛΪΓ, Κβρ&ΪΓδ, ίττισκίνή^ Ρ
Κβρβ,ΓΛίϊοη, άνάληφις,/) Ρ
Κθρβ,Γΐβθ, άστ€Ϊ<ίν τι (Ατ.)
Κβρίΐδί, δίΙίΓνον Π

Ββρα7 : ν. Ϋα.γ
Εβρββ,Ι, λΰω Ρ, άναψί'ω Ρ

,

καθαιρώ) Ρ,
ακυρον ιτοιίω οτ τίθεμαι Ρ
ΚερΡίΐΙ, νμνέω, θρυλίω, επαναλαμβάνω Ρ,
ραψωδί'ω Ρ, άναττολέω V

,

νΰν τ« καΐ πάλαι

λίγ» V
,

ΟΤ Ηββ αίθις οτ πάλιν. Κβρβαί
οΐά βΙοΓΪββ οτ ΕΐΓ^ιιπίθηΙδ, άρχαιολογεω
(ΤΗυ,β.), Κβρθίΐίβά : ηββ πολΐς. Ββ
ρββ,ίβοΐΐ^, πολλάκις. Οίί-Ι'θρβαίβοί, πολυ

θρύλητος (ΡΙαίο), ϋπο πάντων θρνλονμινος
(2)β7ϊΙ.), αιΐ ύμνονμινος (8θρ/ΐ.)
Κρροί, αμύνομαι, άπωθάβ, διωθί'ω, «Ιργω,
ίξίρίκω V

,

ανακρούω Ρ. Κβρθΐ 1)β£θΓβ-
Ηαηά, προαμΰνομαι V

,

Οηθ τηυβί Γβρβί,
άπωστών

Κβρβηί, μίτί'•γνων, μιταμίλομαι Ρ
,

μετανοίωΡ,

μ«ταμίλ€ΐ(Ϊ7ηρ«τ•8.), αβ Ι Γθρβηίοί Ηβ,νίη»
αάορίβά 1 1ιΪ5 άβΐβηββ, μίταμίλα μοι ούτως

άπολογησαμίνω (ΡΙαΙο). Υου τνίΐΐ Γβ-
ρβηΐ ο£ γουΓ ίοηάηββδ £ογ \νίηβ, κλανσ»

φιλών τον οίνον (Ειιτ.). Υοα νίΠ Γβρβηί
οι ηΐίΐΐίίιΐ" α Ιαυ^ΐιίη^-κίοοίν οι ιηο, ου

χαίροντες ίμέ γίλωτα θήσ«σθ< (ΗβΤ.). Νθί
ΐο ϊ)θ Γβρβηίβά ο£, άμιταμ^λητος (ΡΙαΙο)
Ή.βρθηί»ΠΟΘ, μεταμέλεια /, μετάνοια /, Ρ,
μετάγνοια /, V. ΡτονβτΙ), Ρΐΐί ΟΠ ίηθ
κίοοΐ θ£ Γβρθηίαηεβ, κλαίοντα καθίστημι
{Εν/τ., Χβη.)
Κβρβί,ΐίϊοη : ν. Εβρβαί
Ρ.βρίηίης. μεμψίμοιρος Ρ
Κορίη,οβ, άντικαθίστημι Ρ

27—2
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Βθρίβηϊδίΐ, άναπληρο» Ρ
Ββρίβΐβ : υ. Καΐΐ
ΒθρΙθΙΐΟΠ, ιτληο-μονή/ κ<ίρο5 ϊη, V
Κβρ1)' : ν. ΑηβνβΓ

ΒβρΟΓΪ (βιώίί.), λογοί »η, ακοή/, άγγιλία/
φήμη/ κληδών/ φάτι*/ Γ, βάξι»/ Γ,
άιτ<ιγγ€λ£α / Ρ. βθθά ΓβρΟΓΐ, Β&ά
ΓβροΓΐ; ! ■». ΙΙβρυίαϋοη. ΓββΓΊΟίΐίβ γθ-
ρΟΓίβ, λογοττοΐί'ω Ρ
ΚβροΓΐ (νβτίή : ν. Κθίαΐβ

Κβροββ : ν. (1) Ρΐαοβ, (2) Κββ*

ΚβρΟβϊίΟΓν, άιτοθήκη/ Ρ
ΕβρΓββθΠΐ; (ιιΐίΐΙίΒ ΟΙΐί), άτοφαίνω Ρ, άιτο-
διίκνυμι Ρ; (Ιαγ ϊηιίΙ;ι(.ίυη, ρ;ιίηΙίη§,
«Ιθ.), €ίκάζω, μιμ&μαι Ρ; (ϊη ΠΙγπιΙππ}),
ιτοιίω Ρ; (οβ ώθ ΓβρΓβδθηίβ,ίίνβ οί),
παρέχομαι Ρ. ΒβρΓβϋβηίίηζ αη ίηι-
ροΓίαηί. οοπιπηιηίίν, ττόλιν άξιοχρων
■π•αρ«χ6μίνο5 (ΤΚόο.)
ΒβρΓβββηΙαΙϊοη (βν ίτηίί&ΐίοη, «ίο.), μίμη-
οι»/ άΐΓ«ικαο-ία/ Ρ, ή {Ικαστική (ΡΙαΙο)
ΒβρΓβ88, κατέχω

Ββρπαι&ηά : ν. Βίαπιβ
] Ιι•ρι•ίκί ιΙν, ρυσ-ια η, ρΐ, V. Μαΐί β ΓβριΊβ&Ιβ,
ρυο-ιάζω Κ
ΒβρΓΟΒ,οΗ (βΐίίι*<.), βνιιδος η, ν<ϊκο« η, Γ,
λοιδορία / Ρ, ίττίρροθα κακά (βορΗ.). 1ί
Ϊ8 ηο ΓβρΓοαοΗ ίο αηνοηβ, ιτάο-ιν άν-
ίΐτ-ίφθονόν ίο-ην (7%Μ&)
ΒθρΓΟ&οΗ («6ΤΟ), όνίΐδίζω, (ιπιτλήο-σ-ω, ιτρο-
ττηλακίζω, ίξονίΐδίζω V, κακίζω V, δίννάζω
V, βλάσφημε» Ρ
ΒβρΓΟ&οΗίΐΐΙ, κ«ρτόριο5 V, λοίδορσς V
ΒβρπΛαίβ, ΐΓονοίργοί η*
ΒβρΓοοί, ΒβρΓονβ : ν. Βίειιπβ
Ββρίίΐθ, <ρΐΜτ<ίν »
ΕβρυΜίο (βίειίβ), ΐΓ(5λΐ! / ιτολιτίία / Ρ ;
(Γθρυΐ)ΐϊαιη ίοΓπι οί §ονοι•ηηΐθηΙ), δη
μοκρατία/ Ρ
Ββριώΐίοαη, δημοκρατική Ρ
ΒβρίΐάϊαΙβ, {κβάλλ», άφίσταμαι Ρ
Ββρα§ηίΐηΙ, άτοπο:, αλλόκοτος

Ββριιΐβθ (βιι 1>8(.), τροπή / ί5ΐι(Τ(Ί'ίπ§ α
Γβρνιΐδθ, σ-φαλιί«

Ββρυΐβθ (ΐ)«'6) : ν. Ββρβί

Ββρυίαοΐβ : ν. Βββρβούαοΐβ
Ββριιίαΐϊοπ, ΒβριιΙβ, όνομα η, δόξα /
φήμη/, άξίβμαη, ά|ί»ο-ι»/ Ρ, φάτι»/ Ρ.
Οοοά ΓβρίΐΙβ,ΙΪΟη, ίύδοξι'α / ίΰκλίΐα /
Βοά ΓβριιΙαί ίοη, δύο-κλιια / Ηεινβ *
§00(1 Γορυίαίίοη, <{δοκιμΙ«, €νδοξίω, καλώς
άκον» οτ κλνω. Ηανίπ§ α §00(1 Γβρα-
1;ιίϊοη ;ιηιοη§ ίΐΐθ οίίίζθηδ, «ν ίν αξιώ

ματν *ιγο τ&ν άοτΛν (ΤΆωο.). Ηεινβ »
οαά Γβραίαϋοη, άδοξί'ω
Ββ(}αβ8ί (βτίόίί.), χρ€£α/ αίτησα»/ Ρ
Ββ(}νΐ68ί (υβΓδ) : ν. Αβίί

ΒβςαΪΓθ : υ. (1) Αβ^, (2) Λναπ*

ΒβφΐϊβϊΙβ : ν. Νβοβ88»Γ7
Βοηυίίαΐ, δίκη / ίττ£χ«φα η, ρί, άντίιτοινα
η, ρΐ, V, Λιτοινα η, ρΐ, V, αμοιβή / V.
ΛΝΊΐίΐί 8, Γοιρ^ίΐιιΐ ! οΐ' ϊργα δράο-α$ οία

λαγχάνιι κακά (8ορΗ.)
Ββ(]αίί6, άμίφομαι, ίκτίνω, αντιδρά», άντα

μι(βομαι V, ίξαμίίβομαι V, άνθυπονργί'» V.

ΒεςυίΙβ α. σβηθόί, άντηητοι^ω Ρ. Ββ-
Οθϊνβ ϊη Γβηιιϋαΐ, άντιπάσχα, άντιλαμ-
βάν» V
ΒβδΟΪικΙ, λνω, μ€ταγιγνώο-κω Ρ, άνα,ιρί'ω Ρ,
καθαιρ€ω Ρ, άκνρον ττοκ'ω Ρ
Βββοαβ : ν. 8εινβ. Οοπίθ ίο ίΐιβ Γββοτιβ,
βοηθί'ω

Ββ8β8.Γθ1ΐ : Πββ ζητίω ΟΤ θίωρίω Ρ. ϋίδρίβ^
οΐ'ίί,'ϊιιαΗΐν απ(1 γοηοιγοΙι, Ιχαν το καινό

τόμον κα\ το ϊητητικόν (^ίτβί.)
Κβ8(ΊΐιΙ)1,ιηοβ : ν. Ιιϊ^βηβββ
Ββ8βπι1)1β : ν. Ββ ΙϊΙγθ
Βββοηί, δυσ-χίραίνω, δυσφορί'ω, δυσφορώ; |χ«
οτ άτ" Ϋ
Ββββηίπιβηί : ». Απ§θγ
ΒβββΓΥΘ (βν,ΟβΙ.) (ίΓΟΟρβ), οί (πίτακτοι

(ΤΙναο.), οί π«ριο-ο-ο( (^Γβη.). Οΐιαπιρΐοη
ϊη ΓβββΓνβ, Ιφιδρο« τη, V. Ρΐαοβ ϊη
ΓβδθΓνβ, ίιτιτάσσομαι Ρ. Βθ κιβρΐ ϊη
ΓββθΓνβ, άποκημαι Ρ. ΒθβθΓνθά (οί &
ρβΓδοη), 0-τΓγανόϊ Ρ. ^Γϊίΐιοιιί; ΓβββΓνβ,
ονδίν νΐΓο<ττίΐλάμίνο5 (ΰβ/Π.), άπλώδ Ρ
ΒβββΓνβ (υβτδ) : υ. Κβθρ
ΒθδβΓνοΪΓ, λίμνη/ δί^αμίνή/ Ρ
Ββ8ΐ(1θ: ν. Β\νβΠ
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ΚβδίάΘοΙ : ν. ΙηΗ&οΐ6ωΐυ
ΚθδίάΐΙΘ, το λοιπόν, τ6 πίρισσόν Ρ
Κβ81£η, μίθίημι, προΐημι, εξίσταμαι, άφίστα-
μαι. Βθ ΓβίΠ£Πβ(1, καρτ«ρέα>
ΙΙβδίί,τιαϋοη (ϊη ίι-οαΜβ) : ν. ΡαΙϊθηοθ
Κβδϊβί, ανθίσταμαι, αντέχω αηά άντίσχω,
άντιτ€£νω, βιάζομαι, αμύνομαι, ανταμώνομαι
Ρ, ανταγωνίζομαι Ρ, άνταίρω Ρ, ίναν-
τιάομαι Ρ, διαμάχομαι Ρ
ΈΙββϊδΙίΐηοθ, αντίπαλοι» τι. ΎνϊίΗοαΐ Γβ-
8Ϊ8Ϊ£ΐηθθ, άμαχιί Ρ, αύτοβθ€ί Ρ, άκονιτί
Ρ
Κβ8Ϊ8ΐϊη§ (αά}.), έναντίος, άντίτονος Ρ
Κβ8Ϊ8(;1θ88, άπρόσμαχοϊ V
Κββοΐιιίθ : ν. Βι•&νθ
Βββοΐιιϋοη : ν. (1) νοΐβ, (2) ϋθί«πηίη&-
ίϊοη
ΒθβοΐΥΘ, ψηφίζομαι, βουλίίω αηά βουλίύομαι,
ΐγνων, διανοέομαι, προαιρέομαι, ΟΤ ν,ίβ δοκίϊ.

Κβ8θ1νθ(1, διανίνοημένος Ρ, προ|)ρημένος
Ρ, ίγνωκώϊ Ρ (αΙΙ υηΐΗ ίηβη.). Οηβ
Πΐυ8ΐ Γββοΐνβ, βουλίυτέον Ρ
ΚβδΟΓΐ (βτιί)8(.), Ιιτιστροφή /, Ρ
ΚββΟΓί, τρέπομαι, φοιτάω
Κββοιιηά : ν. 8ουηά. Ββθοιιη<ϋη£, άντί-
τυπος V
ΒβδΟΙΙΓΟΘ, αποστροφή /ι μηχανή./] πόρος ιη.
Β,ίοΙΐ ϊη ΓβΒΟΚΓΟΘ, ίίπορθ5. ΒβδΟΤΙΓΟββ,
τα υπάρχοντα. \νϊίΗ οηθ'β ΟΓΐϋηβ,Γν•
ΓΘ8Ο11Γ068, <κ τών άέΐ υπαρχόντων (2Άωθ.).
ΒββονίΓΟββ (οί α 8ί.αί6), πόροι τη, ρΐ:
ν. αίβο Κβνβηηβ
Κβ5θαΐΌ(?1θ88, αμήχανος, άπορος

Κββρβοΐ : ν. ΚβνβΓβποβ. Ιη Γββρβοί οί,
π«ρί (νήΐη </βη.), προς (ντίΐΗ ακ.). Ιη
βνβΓ7 Γθβρβο* : ν. Α11θ£βί1ΐθΐ•. Ιη ηο
Γββρβοΐ, ουδέν

Βθβρβϋΐαοΐβ, ίύσχήμων, κόσμιος, «άκοσμος,
σπουδαίος Ρ
Βθβρβοίίιιΐ, αΙδοΐο5 V
ΒββρίΐΉυϊοη : ν. ΒΓβαύηΐηο;

ΚθβρίΙβ : ν. Βββυ

Κββροηά : ν. ΑηβνβΓ

Κββροηάθηί (ϊη β άϊβοηββϊοη), & προσδια-
λίγόμίνος (ΡΙαΙο)

ΚθβροηΒΪσΙθ, νπίύθυνοί, ύπέγγυο» V. \νβ
βηαΐΐ η»νβ £Ηβ ^γθ&ϊθγ βΗαΓβ ο£ Γββροη-
βΐοϊΐϊί^, το πλέον τής αίτιας ϊξομ«ν {ΤΚικ.)
Βββροηβϊνβ, συνωδός V
Β,βδΙ {αά}.), λοιπό;, επίλοιπος, 4 άλλος
Εβ8ί («*δβί.), παβλα / ανάπαυλα /, άνά-
παυο-ι*/, αναπνοή ατκίάμπνοή/, αναψυχή
/> «τχολή/• Κβ86ίη§-ρ1»0θ, κατάλυσι»/,
καταγώγιον η, Ρ
ΒβδΙ (αοΐ.), πάνω, αναπαύω, άναψΰχω, σχο-
λάζω, κάμπτω γόνν V ; (ηβυ,Ι.), παύομαι,
αναπαύομαι, ήο-υχάζω, ήσυχίαν άγω, λωφάω,
ίλινϋω V. Οο υΟ Γβδΐ, κοιμάομαι. Κϋδί,
ΟΠ Οηβ'8 0»Γ8, καβίημι τά$ κώπαϊ {ΤΙίΧΙΟ.)
Κθβίβ,ΙΙΓΗ,ηί, πανδοκίΐον Π, Ρ
Κβδίίίαϋοη, άπόδοσ-ΐϊ/ Ρ
Ββ8ΐϊνβ, μαχητικοί Ρ, ύβριο-τικόϊ Ρ, βυμού-
μ«νοϊ V, πίρισκίλή; V
Ββ8ΐ1θ88, άγρυπνος, ακατάστατος Ρ, ακοίμη
τος V, άνπνος V. Ββ Γβ8ί1β88, άγρυπνε»
Κβ8ί1β38ηβ88, αγρυπνία /, Ρ, ψυχής πλάνημα
(8ορλ,.)
ΕβδΙΟΓαυΐοη (ρνΐη^ Κβ,οί), άπόδοσις/, Ρ;
(ΓΘΟΙΐί1(ϋη§), άνάστασις/, Ρ
ΒββίοΓβ: ν. (1) Οίνβ οβ,οέ, (2) Ββη6«•,
(3) Βηη§ οαο^. Ββ ΓββΙοΓβά (£γοπι
βχίΐθ), κατέρχομαι
ΒθδίΓβ,ϊη, ίχ» αηά Ισχω, κατέχω αηά
κατίσχ», επέχω αηά ίπίσχω, κρατέω,
κωλύω, €Ϊργω, αποστρέφω V. ΙΤηΛοΙθ ίο
Γ68ΐΓ&ϊη, άκρατης, β.ρ. γλώσσης (Αββο/ΐ.),

αργής (ΤΗ,ηο.)
ΚββίΓβ,ίηί, κώλυσις /, Ρ. "ννίίηουΐ; Γβ-
8ΪΓ3,ϊηί, αναμένος; (αάν.), άνέδην, άν€ΐ-

μένως Ρ
ΒββυΓΪΰί, κολούω, κωλύω, σωφρονίζω, συ
στέλλω

ΒβΒίΓίοίίυη, κώλυμα η, ίρος πι, Ρ. Το 1»7
άονη α ΓθβΙηοίΐοη, ίρον τίβ<σβαι (ΡΙαΙο)
Κβ5ϋΐ4 («ίδβί.), το γ«νόμ«νον Ρ, το άποβάν
(ΤΗηβ.), τοέκβάν (ϋβτη.), τά άποβαίνοντα
Ρ, τά π<πραγμένα Ρ, τέλος η, τίλίυτή^/-,
τέρμα η, V, Ϊ{ο8ος/, Ρ. Τΐΐθ Γββιιΐί
ν&β, συνέβη Ρ. ΡτονβτΙ), ΤΗβ Γββιιΐΐ
νΐΐΐ βΗονιτ, αυτά δ(ίξ« (ΡΙαΙο)
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Κββυΐί (νβΓΟ), συμβαίνω, έκβαίνω, πίπτω,

ρέπω V, αποβαίνω Ρ, ίπιγίγνομαι Ρ, π«ρι-
γίγνομαι Ρ, πίριΐο-ταμαι Ρ

Ρι6811Π)6, αναλαμβάνω Ρ. Το Γββυχαβ
(Ηο^βνβΓ, α/ίβτ α άΐρνβββχοη), δ' οίν

(ΐΜίη 'οβίβπιιη') Ρ
ΚβδίίΓΓβοϋοη, άνάστασι*/) V
ΚθΕΙΙΒοίΙ&ίβ, άναζωπυρέω Κ
Κβίαϊΐ (υβτό), καττηλίνω (Ζίί. αϊκί τηβίαρη.)
ΚθΙ&ϊΙβΓ, κάπηλο* η», Ρ, παλιγκάπηλο*
τη, Ρ
ΚβΙ&ίη : ν. Κββρ
ΚΗ ;ι1α>, αναλαμβάνω Ρ
ΚβΙ&Κβ,ίβ : ν. Κβφΐϊΐθ
Ββί&Γά : ν. Τ>β\&γ
Κβίθηίίυη, κάθφ* £ Ρ, β.^. τή* αρχή*
(ΤΚηο.)
ΒβϋοβηΙ : «. δϊίβηύ
ΚβίίηΐΙΘ, πομπή/, πομποί ί», ρί, V, οπαδοί
τη, ρΐ, V, οΐ π€ρί τίνα Ρ
Κρ* ΐΓβ, <(κω, άποχωρίω, άναχωρέω, μίταχωρίω,
μιθίσταμαι, αναστέλλω, ύπίξάγω, {>—ιξί'ρχο-
μαι, ίποφίύγω Ρ, έπαναχωρέω Ρ, νπάγω Ρ,
αναπίπτω Ρ, ΟΤ Μίβ εκποδών ; (θ£ βΗίρβ),
ανακρούομαι Ρ. Σιϊνθ Β, ΓθΙΪΓβά Ιϊίβ,
Ιδιωτίνω Ρ
"Άβϋήηζ, ΒθίΪΓβπιβηί, αναχώρησα /, Ρ,
άποχώρησι* /, Ρ, υπαγωγή /, Ρ; (θ£
βΐΐΐρβ), άνάκρουσι*/", Ρ. Ιιϊ£θ θ£ ΓβΙΪΓβ-
Π)6Πΐ, άπραγμοσννη /, Ρ
ΗθίΟΓ* (νβτΐ), ύπολαμβάνω Ρ. ^ίϋγ
ΓβίΟΓΐ, άο-τ<ίόν τι (Αγ.)
ΚβίΓΛΟβ (οηβ'β βίβρβ), κάμπτω διαύλου

θάτίρον κώλον πάλιν (Λι'Χϋ/ι.)
ΚβίΓΟΟί, άνατίθίμαι Ρ, μίτατίθιμαι Ρ,
παλινωδέω (ΡΙαΙο)
ΙΙΐίί,ΓΛΟίιιΙΪΟΙΙ. παλινωδία /, Ρ
ΚθΐΓθ8.ί : ν. ΚβίΪΓβ, ΚθΙΪΓΪη^. ΡΙλοθ ο£
ΓβίΓβαί, καταφυγή /
ΚβίΓθηοΗ (βχρβηβθδ), συστέλλομαι ί* €υτέ-
λ#ιαν (ΤηϋΟ.), σωφρονίζω τι έ* €ϋτέλ€ΐαν

(ΤΚηο.)
Κβΐπΐιιιΐϊοη : ν. ΡαηϊδΗηΊβηί
ΚθίΓΪθνβ, αναλαμβάνω, ίπανορθάω αηά <π-
ανορθόΌμαι Ρ

Κ.βίΐΌ£Γίκ1θ, παλίσσυτο* V, αψορρο» V ;
(τηβίαρΗ.), αρχαίος
ΚβΙιίΓη (βυ,Ιίί.), νάστο* τη, κάθοδο»/) Ανα
στροφή /"

,

V
,

άναχώρησι* /, Ρ. %&ίν
ΓθΐϋΓΠ, σωτηρία /, νοστιμοί σωτηρία
(Αβββη). ϋιιΙιβρρΥ ΓβΙιίΓη, ν<5στο* δνσ--
νοστο* (Ενα•.). Ιη Γβ*ιΐΓη £ογ, άντ£ (ι/η<Α
$βη.). ΚοΙαπι (^ϊνΐηο; Ιι&οΐί), άπόδοσ-ι*

ΚθυΙΙΓη (νβτΐί), ηκω, κάτίίμι, κατέρχομαι
έπανήκω, νοστέω V

,

ανέρχομαι V
,

επανέρ

χομαι Ρ, έπαναχωρίω Ρ, έπάνίιμι Ρ,
άνακομίζομαι Ρ, ΟΤ Ηββ πάλιν. Κθίυιη
{γοιιι, άιτονοστέω, άποχωρέω, άνακομίζομαι
Ρ. Οηβ ιηιικί ΓθυΙΙΠΙ, Ιπανιτέον Ρ.
Κθί.11Πΐίη§, νόστιμο* V

,

ΐΓαλίντροκΌ» V
,

4ψορρο5 V. Ρπί,Η νϊίΐιοιιί; Γβ4ϋΓη,

άνόοτιμοϊ κέλ€ΐιβο5 (Ευ,ν. ). Κβίοτη (ρνβ
1)ίΐαΙί), άποδίδωμι. ΚβίΐΙΓΠ 1)1θ« £ογ

Μον, ιταισβΛϊ ιταίβ (Αββο/ί.)
ΚβΙιίΓηδ : β. Κβνβιιυβ
Κβνβαΐ, μηνίω, δηλόω, έκφαίνω, ίκκαλνπτ••

V
,
άναιττύσσω V

Κβνβΐ (βηδίΐ.), κωμοϊ τη, θίασο* η», V
,

βακχίΐματα Τί, ρΐ, V

Κθνβΐ (νβτΙ>), κωμάζω, βακχίνω V. Κ 11.4.
ίη ίΟ ΓΘΥΘΐ, έπαο-κωμάζω (ΡΙαΙο). Κβνβΐ
ίιι, χλιδάω V

ΚθνβΙΙθΓ, θιασώτη* Μ, κωμαστήϊ Μ, Ρ.
Βαηά ο£ ΓβνβΙΙβΓβ, θίασο* τη, κώμο* τη, V

Κθνβη^β (ίίίόϊί.), τιμωρία /, δίκη/) αποινο
η, ρΐ, V, αντίποινα η, ρΐ, V
Εβνβη^β (θΠβ86ΐ£ οη), άντιτιμωρέομαι, άμ»-
νομαι, δίκην λαμβάνω
Κβνβηοβ, πράσοδο*_/ΐ Ρ, τά προσιοντα Ρ

ΚβνβΓβ, ΒβνθΓβηοβ, σέβω αηά σέβομαι, θιρα-
πιΰω, τιμάω, θαυμάζω, καταιδέομαι, έν μοίρα
{χω, {ντρέπομαι V

,

αΐδέομαι V
,

ο-«βίζω V

ΚβνβΓβηοβ (βιώΗ.), αΐδιό* /, σέβα* η, ίν-
τροπή /, V

,

θ«ραπ•ία /, Ρ. ΟΙ^βΟί! θ
£

ΓβνβΓθηοθ, σέβα* η, V

ΒβνβΓβηά, σ«μνόϊ, σιμνοτιμο* V

ΚβΤβΓΘΠί, •νσ<βή*, θ«οσ<βή«, αιδοίο*

ΚβνθΓββ (βι*ό*ί.) : ν. ϋβ£ββ<;. ΤΙιθ ΓβνβΓββ,
το εναντίον, τα εναντία Ρ
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Βθνβββ (νβτύ), πίριτρίπω Ρ, πιριΐστημι Ρ
ΗβνβΒβ,Ι (οί ίοΓΐΐΐηβ), π«ριππ•«ϊς τύχαι
(-&»•.), ββρ. ϊη α. Ττ&ξβάγ, νριττίτοα/
(Αιϊβί.). 8ο 8ΐπ1ίίη§ ν&8 ίΗβ ΓβνβΓββ,Ι
ΟΙ ίοΓίΐΐηβ, 4ς τούτο πίριίστη ή τύχη
(Τ/ηο.) : ο/

.

€15 τουναντίον πίριίοτηκί τι

(Ρώίο)
ΒβνβΙΙ, ίπανέρχομαι Ρ

Κ«νϊ«ν («μοϊΛ), ίξίτο«π*/ Ρ. Ώιβ^ Ηβΐά
* Γβνϊθν, ίξίτασιν βπλων {ποιήσαντο
(ΤΉηο.). ΜβΙιιρΚ. Ι ποα&β α ο&ΓβίαΙ
Γ«νϊβν θχΙβηάϊη§ ονβΓ 8, 1οη£ ίίπΐθ

ρ<18ί, ίξίτάζω πόρρωθιν ίιτιμίλωϊ (Όβηι.)
Εβνίβν («βτ•δ) 1%1. αηά τηβΙαρΗ., ίξ«τάζω,
ίπισκοπά»
'ίβνϋβ, λοιδορί'ω, προπηλακίζω, κακώς λίγω,
δίννάζω V

,

κακορροθίω V
,

κακοστομίω V
,

διασύρω Ρ. Ββ Γβνϊΐβά, κακώς ακούω 07•
κλύω, κακοί ακούω (βορΚ.); β/

,

μωρός κλύω

(8ορΗ.)
Ββνϊ1ϊη§ (βωδβί.), λοιδορία /

, Ρ; (αφ-.),
λοίδοροί Κ

ΒθνΪ8β, ίπανορθοω αηά {πανορθάομαι Ρ
Ββνίκίί, {παναθ«άομαι Ρ
Βθνΐν&Ι, αναπνοή/, άμπνοή/, V

Βθνϊνβ (βοί.), άναζωπυρίω, ζωπυρίω V
;

(ηβΜί.), άναβιόω Ρ
,

ίξαναπνί'ω Ρ. Βθ-
νίνθά (07 81100688), πάλιν αΰ άναρρωσθίν-

, τη (Γληα)
Ββνοΐίβ : ν. ΒθίΓ&οί
Ββνοΐί (βκδβί.), στάσις/ άποστασυ»/, Ρ,
ίπανάστασις/ Ρ
Βθνοΐί (ι>βτ•ό), άφίο-ταμαι. Ρ. ,Γοΐη ϊη
Γβνο1ίίη£, συναφίσταμαι Ρ. Ββνοΐί
ϊιοίοι-οΐκιικί, προαφίσταμαι Ρ. 0αιΐ36
ίο Γβνοΐί, άφίστημι Ρ
Ββνοΐιιίίοη (οί ^θ&γβ ογ Ηβ&νθηΐ^ Ιχκΐϊθβ),
κύκλος 771, πίρίοδοί /] στροφή/ πϊριδρομή

/, V, πίριφορά/ Ρ; (ϊη £1 βίίΐίβ), μ»τά-
στασις /, Ρ, μ«ταβολή / Ρ, νιωτιρα πράγ-
ματα Ρ, νιωτιρισμος τη, Ρ. ΤΗθ Κβνοΐυ-
ίίοη, ή μίτάστασις (Ζφβίαβ). Α Γβνοΐΐΐ-
ίΪ011£ΙΓ7, νίωτίροποιόϊ ηχ (ΤΗμο.). Α
οοη8ρΐΓ3θ7 ίο οπη§ αοουί α Γβνοΐαίίοη,
συνωμοσία ν«ωτί'ρων πραγμάτων (Τ/ΐηβ.)

Κβνοΐιιίίοηϊδβ, Αΐηι π,ί Γβνοίπίίοη, ν«ο-
τίρίζω Ρ, νίώτίρόν η ποιέω (.Σβ71.), ν€ω-
τίρων πραγμάτων {πιθυμίω (7βΟβτ".1
Ββνοΐνβ: υ. ΟοηβϊάβΓ. Ββνοΐνθ (ηειιί.),
στρί'φομαι, κυκλίω αηά κυκλέομαι V;
(αο,ί.), κυκλοω, ο-τροβίω V

.

Ββνοΐνίη^,
ΙΓίριφίριίμίνΟΪ (ΗβΤ.)
Κβνίαΐβϊοη (οί ίββίίη^), μϊτάστασίϊ γνώμης
(Εητ.)
Κθ\ν8,π1 (βιώβΐ.), μισθοί 7», άθλον 72, δώρον
η, χάρις /, γίρας η, αιτοινα η, ρΐ, V

,

αντίποινα η, ρΐ, V. Τ)ιβγ οββΓβά α
Γβννβ,Γά ίο ΗΪ8 8ΐ8,7βΓ, Ιπαν€ΐπον άργύριον
τψ άποκτίίναντι (ΤΗυΛ.). 03βΓ & Τβντ&τά
ίοΓ ϊη£θΓΠ1&ίϊοη, μήνντρα κηρύσσω Ρ.
Αβ α ΓβνΕΙΓά (αά].), άντίμισβος (Αβ8ΰΚ.)
Ββ'νβ,Γά (νβτό), ανταμείβομαι V

,

χάριν άπο-

δίδωμιΡ
ΚΙιαρβοάΪΕί, ραψωδάς τη
ΚΙιβίοΓίο, ή ρητορική Ρ, άίνίάβά ίηΐο
(1) ΓοΓβηβίο τΗβΙοήο, ή δικανική Ρ,
(2) ΡαΓΐί8,πιβηί8.Γ7 Λβίοπο, ή σνμβον-
λίυτική Ρ, (3) ϋθθ1&Π1»ίθΓ7 ΛβίΟΓΪΟ,

ή ίττιδίικτική Ρ
ΒΗβίοΐΊΟ&Ι, Ρητορικός Ρ
ΒΙΐβΙΟΓΪΟβ,ΙΙ^, ρητορικώ5 Ρ
Β1ΐβΙθΓίθί8.η, ρήτωρ 1)1, ρητορικοί 7», Ρ.
Ββ α ιΊΐΘίοΓΪοίαη, ρητορ«ύω Ρ
Β1ΐ3ηηβ, το όμοιοτ&.€ντον (ΑΗβΙ.)
ΒΗ^ίΙιιη, ρυθμοί τη, Ρ
ΒΗ}τί1ΐ]ηίοα1, ίϊρυθμοί Ρ. Νοί ΓΗ^ίΙιηιϊοΒ,],
άρρυθμο; Ρ
ΈίιγϋαταΐοΒΜγ, «νρνθμωί Ρ
Βϊό, πλ€νρά^ V

,

πλΓυράν 7», V

Βΐοαίο"^, χλινασμάβ 771, Ρ. 3γ βοαί,
ρθθ »ηά Γΐβ&ΙάΓγ, ίπισκώπτων καΐ
παίζων καΐ χλίυάζων (Λι•. )

ΒίΙ)1)οη, ταινία^ Ρ
Βΐοβ, ίρυζα/, Ρ
Κ ιοί ι, πλούσιος, όλβιοί, άφν£ΐάς, παχύς,
πολύχρυσος V

,

πολνκτήμων V
,

βαθύπλου
τος V

,

ίΰολβοί V
,

άφθονος V
,

€{1ιτοροϊ Ρ,
μακάριος Ρ. ΎθΤγ ΓΪοΙι, ύπ^ρπλουτος.
Νβν/1^ ΓΪοΙΐ, ν«!πλουτος. ΒϊοΗ ίΓΟΠΙ οί
οΐά, άρχαιόπλουτοϊ. ΜοΙεθ ποΙι, πλου
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τφ». Ββ ΓΪοΗ, πλουτίω, πλουτίζομαι,
άφθόν»; Ιχ» {ινί/Η ρβη.) Ρ. Οτον ι•ϊοη
ίΐΌΐη ίηβ ρυοίΐο ίιιηάβ, πλουτάο άπο τών
κοινών (Ατ.). Οϋββ,Γοη^ οί ϋΐθ ήοη,
(ΡΙΐΐίοΟΓβΛ^), πλουτοκρατία/, Ρ
ΒϊοΙιββ, πλούτο* τη, 6λβο$ τη, χρήματα η,

ρί. Ββϋη;1ΐΙϊη^ 1Π Ι'ϊοΙίβΒ, πλουτογηθήϊ
(Λβίΰη.). Νβν ΓΪοηβδ, άρτίπλοντα χρή
ματα (ΛΊζγ.)
Βίοΐΐΐ^, πλουο-ίιοϊ, άφθ(ίνω5
Βία θί, £«£, άπαλλάο-ο-ω, άφανίζ» Ρ, ίξορίζω
Ρ, μίθίημι Γ. ϋβδΪΓΘ ίο £βί πά θί,
άιταλλαξίίω (Τλκ&). Ββ ΓΪά θί, άπαλ-
λαο-ο-ομαι
ΒϊάάΊιηοβ, απαλλαγή/ ίκλυο-ι*/ Γ
Είίΐάΐβ, αίνιγμα η. δρββά ϊη ηεΐάΐββ,

αΐνίο-ο-ομαι. Ιη ΓΪάάΙββ, 4ξ αΙνιγματων V.
ΐϋάάϋηξ, αΐνιγματώδη*, αίολοο-τομο* V
Βίάβ (ίΐίόϊί.), Ιππίία/ Ρ-
Βίάθ (υβτδ), ίΐΓΤΓίΰω, (λαύνω, ίπττηλατ^ω V,
ίππάζομαι Ρ. Ηβ πκΐβ αίοης βη-
ΟΟΙΙΓίΐ£Ϊη£ ίΐιο ίΐΌΟρβ, €ττιπαριών 46άρο-υνί
το στρατινμα ΟΤ παρακιλ«κίμ<νο< <πηιι το

ο-τράτινμα (βΉνϋ.). Β ίιΐΐ' Ιο\ναπΐ3, προο--
ιππίύω Ρ, προο-ιλαύνβ Ρ. Βίάθ ΓΟΙίηά,
ιτίρΐίλαύνω Ρ. Βίάθ άονη (ΪΓαπιρΙθ οη),
καθιππιύ» (Εητ.), λαξ πατ<» {ΑβίΰΗ.).
Βίαιης (αφ'.), Ιπποβάμων Γ. Βίάθ αί
αηοηΟΓ, {π* αγκύρων όρμίζομαι (ΊΊιιιι•..):

θ
/.

ληττή τι* ίλιτίϊ <οτ' <φ' η* όχοΐμίθα

{Ατ.)
ΒϊάθΓ, ΙΐΓΤΓΟΤηΙ ΤΟ, ΙΐΓΤΓίνί 771, ίτΓ1Γ€1)τήϊ 171, V.
81ί ίΐίιιΐ ϊη Πίΐίηρ;, Ιππικό* τη, Ρ
Βίά§;θ, λόφο* τη, διιρα*/, V

Βίάίοιιΐθ (βηοβί.), γΛω* τ/ι, κατάγΑα* τη
Βίάίουΐθ (νβτό), γιλαα, καταγίλάω, ίγγί-
λα» Γ

Κίίΐίοιιΐουβ, γΛοιβϊ ΟΤ γίλοϊοϊ, γ€λωτοιτοΐ(ί5

V
,

καταγέλαστο* Ρ. Μ;ι1ίβ οηβδβΐί
ΓΪάίοΐΐΙουδ, οφλιο-κάνη γΛωτα (ΡΙαΙο)
ΒίάίοιιΙοιίΒΐ^, γ«λοίω* Ρ
Βίββ, διαρπαΤ,β Ρ
Βίίί, χάσμα η
ΒΪ£, ίξαρτύ» α/κ/ ίξαρτύομαι
Βίβδϊηβ, βιτλα, η, ρΖ

Βίο;η(. (οη ίηβ Αφϊ 1ιλιι(1), δ«ξιόϊ, πιδέξιο*,
4νδίξιοϊ V

. Τΐιβ π§Ηΐ η&ηά, &«£•. (χ•<ρ)•
Οη *ηβ ήφ% Το ΙΗθ ΓΪ^ηί, *ν«ξια
(Ηοτη), Ιν δίξιψ Ρ

,

*τΛ δο> Χαη.).
Βί§Ηί (οοΓΓβοί, ρΐΌρβι•), ορΜ, όψο*,
δίκαιοι, άκριβήϊ, άρτιο*, ο π-ροο-ήκω\ Ινδικοί

V. Βθ Πβηί, τνγχάνω, ορβοομαι. Ααι Ι

ήφίΐ \(γ» τι; (8ορ/ι.). ΡβΓηφβ 7011
β,Γβ ΓΪβΗί, κινδνν<ν(ΐ* τι λένην (ΡΙαίο).
ΤΗϊπΙί ΓίβΗί, άξια», δίκαιο•. Βί^ηΙ
ίϊηιο, καιρ<ί$ τη. \^θ »γθ οη Λβ ήρ^ηί.
Γοαοί, «Ιί οδον βίβήκαμίν (Κατ.) .

Βί§Ηί (βνώβί.), «μι» / δίκη /, το 6*>ν.
Βϊςηϊ οι- \ντοη§, καΐ δίκαια κ \δικα (Α ."

■
)•

Βΐ£ηί8, γίρα τι, ρζ τα δίκαια Η&ν6
(ηβ ΐ'ί^ΙιΙ, δίκαιοι <1μι (ιιήΐΚ ίηβη.),
ΟΤ Μ8ΐ Ιξ«οτι. Β^ ΓΪβΙιί, κνρίω»
Βί^ηί. (νβτο), 8θί ΓΪ^ηί, ΑρβΛ», κατορθό •>•

διορθόω αηά διορβοομαι, άπίΐιβΰνω V
,

|Μ•

αρμ6ζω V

Βΐ§ηίβοιΐ8 : ν. •Γιΐ8ί;

Βί^ΐιίβουβηβββ : ν. ^ϊι8ί^^θ

Βί§ηί£ιι1 : ν. ΐΛνίυΙ
ΒΪ^ΗΙΙ^, €δ, έρθώϊ, δικαίωϊ, αξία», δίκη V

,

(V δίκη V
Βί§ηύηβ88, ορβοτηβ/, Ρ

Βί§ϊά, άκαμπτο*, στ€ρ«05 ατιώ οτιρρ<ι Γ
,

π<ριο*κ<λή* V
Βί^ϊάΐ^, ο-τιρρω* Ρ
Βί^ΟΓΟνίδ, χαλ€πόϊ, πικρό*
Βί^ΟΓΟνίδΙ^, πικρώϊ Ρ
ΒΪ(50)1Γ, ο-κληρίτη*,/"

Βϊΐΐ, νάμα η, V
,

λίβα* /, Γ; (οί Λε
11188118), ύδατιον η (ΡΙαΙο)
ΒίΐΌ, χίΐλοϊ η, π«ρίδρομοι ι». V

Βϊιηβ, «άχνη/
Βϊηο1, λ•πί*/(4»\), φλοκ$* τη, Ρ
Βϊη^ (βηοίΐ.), κύκλο* τη; (ϊογ ίΗβ βη^βι•),
δακτύλιο* τη, Ρ, ο-φραγί* /. Ιη 8, πη^.
κνκλιβ, ττίριξ, ιτίρι.σταδ<5ν

Βϊη^ {νβΤΟ, <Κί.), κρούω, πιρικρού», ««

δωνίζω (4η) ; (ηβιιί.), ήχέ», κλάζ«ι Γ,

καναχίω V. Βίη§ίη§ 801ΐηά, καναχή/ Γ, κόμπο* τη, Γ

ΒϊηςΙβαοΙθΓ, ίίηγητή* τη, Ρ



Κίηβίβί—Βοϋβ 217

Β,ίηβίβυ, βόστρυχο» τη, Υ
ΚίηδΘ, -πλύνω

Ή,ΐοί, στάσι»/ θίρνβοϊ πι
■
(ποίοϊΐβ Ηνίη£),

«βρι»/ ακολασία/, Ρ, 4σΛγ€ΐα/ Ρ
Κίο(χ>ιΐ8, ταραχώδη» Ρ; (ΗοβηΙϊου»), ακό
λαστο», υβριστικό» Ρ, άσ<λγή» Ρ
Κϊρ υρ, σχίζω
Κίρο, ώραίθ5, πίπων, άκμαϊοϊ V. Βθ ΓΪρβ,
ακμάζω Ρ, άδρόΌμαι (ΡΙαΙο). ΤΙΐΡ ίίπιο
18 ΓΪρβ, καιρό* ΟΤ ακμή Ιστι

ΙΙΪροη (αΰί.), ιτίτταίνω, άδρννω Ρ
Β.ΐρβηβ88, ακμή/
Εϊρρίβ (βίίόβί.), φρίκη/, V, κυμάτων άνή-
ριθμον γίλασμα η (Αβββϊΐ.)
Κίρρίβ (νβτο), φρίσσω V, Ιν φρίκη γΛάω
(Βητ.)
ΚΪ86, ϊσταμαι, ανίσταμαι, ίξανίσταμαι, ανέρ
χομαι, ορθόομαι V, βρννμαι V ; (οί ΙϋΠΙΪ-
η&Π6δ), άνίχω αηά άνίσχω, άνατίλλω
αηά άντίλλω ; (£γοπι δίββρ), ίγίίρομαι.
ΚΪ86 υρ α^ίΐϊηβί, ίπανίσταμαι Ρ, άντα-
νίσταμαι V. ΒΪ8Θ Β,σονβ, ΰπ«ρίχω, ϋπ«ρ-
τίλλω V. Κΐβίησ &Οονθ, νπ<ρτώή» V.
Βΐββ (οί ρΓΪΟΘβ), ίπιτίίνομαι (Ώβηΐ.).
Μαίιβ ίο Ηβθ, άνίστημι, «ξαίρω
Κ.Ϊ8Ϊη£ (βιώβί), ανατολή αηά αντολή /
ίπιτολή / ΚΪ8Ϊη£ §ΓΟΙΐηά, μιτίωρον τι
ΟΤ τα μίτίωρα ('Γ/ιπο.)
Κίδΐί (βϊίόβί.), κίνβυνο» τη, κινδύνίυμα η.
ΤΗβΓθ Ϊ8 α ήβΐτ, κίνδυνοι Ρ. Αί οηβ'β
Ονη ΓΪβΙί, ίττικινδΰνωϊ Ρ
Ηϊβΐί (νβτύ), κινδυνίΰω, άιτοκινδυνιίη Ρ, δια-
κινδυν<υ» Ρ, κυβιίω V, £ίπτω κίνδυνον V,
αναρρίπτω (κίνδυνον) Ρ. Οηβ ιιιυκί ΓΪβΙτ,
κινδυν€ντίον (βητ.)
ΙΙίκΙ'ίη.ί,' («Ιίδ«ί.), άποκινδίνοκτι»/ Ρ
ΒίΙβ (β&ΟΓβά), τΛϊτή / (ω*ω. »»ι ρΐατ•),
τ&ο» η, Γ, 4σία / V, ίργια η, ρί, V.
ΟβΙβΟΓ&ίθ ΓΪ4β8, οργιάζω V
Κϊναί (ΐΗΟβΙ.), αντίπαλο» τη,/, ανταγωνιστή»
771, παλαιστή» τ», V ; (ϊη Ιονβ), 4ντ€-
ραστή» τη, Ρ ; (ΐη ΙϊίβΓβ,ίνίΓβ ογ &γ£),
άντίτιχνο» τη, Ρ. Β,ίν&Ι ρ&Γΐγ, το άντί-
παλον (ΤΗυΑ.). \νϊΐ1ιοιΐυ α ήν&1, άναν-
ταγώνιστο» (ΤΗ%10.)

Βίν&Ι (νβτο), ανταγωνίζομαι Ρ, ίξισοομαι Ρ,
άνθαμιλλάομαι Ρ, φιλονικίω Ρ ; (ϊη Ιονβ),
άντίράω V. Κίν»11ϊη§ (αά}.), ίφάμιλλο»
Ρ, άνβαμιλλο» V
Ήίνβΐΐ"^, Ιρι»/ σπουδή/ άμιλλα/ φιλονικία/ Ρ, φιλοτιμία/ Ρ. Ο-ΓθίΙ* νιιβ ίΐΐθ
ΓΪνβ,Ιι^οί οίΕοβΓβ ϊη ηαναί ίβΛίίοβ, ιτολλή
ή άνπτίχνησι» των κυβ€ρνητών {ΤΗηε.).
Ιη α βρίήυ θ£ πναΐι^, {ναμίλλω» Ρ,
φιλονίκ»» Ρ. ΡτουβτΙ), οί ρΓθ£β88ΪθΠ8,1
Γίναΐτν, κίραμιϋ» κ•ραμ«ΐ κοτ&ι (Ι1β£Ϊο<Ι)
ΚϊνβΓ, ΊΓοταμο» τη, ρί'ίθρον οοηΐτ. ^(ίθρον η,
Ράοί οοηΐτ. ροΰϊ ΐιι, ροή / ριίμα η. Οί
& ΓΪνβΓ, ποτάμιο» V
Κϊναΐβί : ν. Β,ϊΐΐ
Κοβ^ί, 48ο*/ κίλ€υθο»/ V, οίμο* τη, V, ιτάρο»
τη, V, δίοδο»/ Ρ. ΟίΙΓΓΪ&§β-ΓΟ£1(1, αμαξι
τό»/ Μββί.ίη£ οί ίΗΓβθ ΓΟβάβ, τρίοδο»/ Οί ογ 1)β1οη§ϊη§ ίο & τοαά, ίνάδιο»,
88ιο» V. Μβ,ΐίθ & Γοαά (ΙίΙ. αηάτηβΙαρΚ.),
όδοίΓΟίί» Ρ
Κοαάβίθ&ά, 8ρμο» τη, ναύσταθμον η, Ρ
Κολπι : ν. νν&ηάβΓ

Βθ8.Γ(βίΐΟβί.)) βοή/ βρύχημαη, V, μύκημαη,
V, βράμο» τη, V, φλοίσβο» τη, V, στόνο» τη, V
Κυαί' (νβ^6), βοάω, βρυχάομαι, 4κβρυχάομαι
V, μυκάομαι V, βρίμω V, ίττιβρίμω V;

(οί ίΗθ 8β&), στίνω V. Κο&πηο; (<κί)'.)
(οί ίΗο 3βα), πολΰφλοισβο» V, βαρνφθογ-
γο» V, ρόθιο5 V, άλίρροθο» V. 'ΆοΆΤΐΏξ
\>γ ηϊί,ΊιΙ, νυκτίβρομο» V
Κθ38ί (ί>^6), οητάω, φρΰγω Ρ. Βο&βίβά,
4τττο», σταθ#υτο» V
ΚοΙ) : ν. ΡΙυηάθΓ, 8ίβ»1. Ι βΗ&ΙΙ \>β
ΓΟθ1)βά οί ΠΙ^ νϊϋίΟΓ^, άφαιρ€θήσομαι τήν
νίκην (ΰβτη.)
ΚοουβΓ : ν. ΤΗΐβί. Ηί^Η^α^-ΓουοβΓ,
4δουρο» τη, V, λωποδύτη; τη, Ρ
ΕθΟΟβΓ^, κλοπή/ αρπαγή/ ληστιία/ Ρ
Βοοβ, πίπλο» τη, ίσβή» / στολή / V, πί-
πλωμα Π, V, ίμάτιον η, Ρ. ΤνίίΗ 1)1;κ•1<
ΓΟϋβ, μ(λάμΐΓΐπλθ5 V, μ«λαγχίτων V. λνΐΛ
§θ1θΐ611 ΓοΙίβ, χρυσόπ€πλο» V. ~Ν\\λΐ

3ραη§1βά Γουβ, ποικιλ«£μων V. \νϊίΙι
λίΊιΐίβ Γθ1)θ, λιυκοπητλο» V

28
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ΚοΙκίδί: ν. 81γοπ»
ΚοοΙί, ιτ<τρα/ σκόπ<λος τη, V, λέιτας η, V,
8«ράς / V. Ρίβοβ οί τοόί, ττίτρο! ηι.
δυηΐνβη γοοΙϊ, Ιρμα η, χοιράς /, V.
Οι ογ οβ1οη£Ϊη§ Ιο τοοί, ιητραϊος V.
Κθθ£β<1 νϊίΐΐ Γ0θ1τ, ΤΜτρηρίφής V
Ηοοίτβί, όϊστδς ιτνρφάρος (ΤΗόο.)
βοοίίγ, ΐΓ€τρώδηϊ, ττίτρινος Κ, κραταίλης Κ,

κραναάς 1'

Κοά (ντ&η(1), ράβδο;/ κανών ηι, νάρθηξ ηι ;
(£ογ ριιηίβΗιτίί-ηΙ;), ράβδοϊ/ μάστιξ,/'
Κθ§ΐαβ, ιτανοίργο; ηι, μαστιγίας τη, συκο

φάντης ί», Ρ, φέναξ »ι (^ί•.), τούιτίτριΐΓτον
κίναδο; (5θρΗ.)
Κο^ΟβΓ^, απάτη/ πονηρία/ μοχθηρία/, Ρ
Κο^υίδΗ, μοχθηρός
Κόΐθ, ΐΓρόσοιιτον η, Ρ
Ιϊοΐΐ (τοΛ), κυλίνδω, ίλίοτσω, δινίω Γ,
άνακιικλί'ω V ; (ηβηΐ.), κυλίνδομαι, καλιν-

δί'ομαι Ρ. Κοίΐ άο\νη (τιηιι/.), κατακυ-
λίνδομαι Ρ. Κοίΐ οαί (ηβΐΐΐ.), ίκκυλίν-
δομαι V. ] ίόΐ Ι ΙΌΙιηι] (αοΐ. ), πίρΐίλίσσω 7\
Κοίΐ ίοββίΙηβΓ («οί.), συνΑίσσ», συγκν-
κλί'ω Ρ. Κθ11πΐ£ Λβ 6^68, διάστροφοϊ V
Κθ11 (πΐ118ίβΓ-Γθ11), κατάλογο! 1Λ, Ρ
Κοπιατιοβ, μύθος ηι. Κοπι&ηοβ-νπΐθΓ,

μυθολάγος ηι, Γ
Κθθ£, οροφή / ίροφος ηι, τίγος 71, στίγη/,
V. Κοοίώ, στΓγανο5 Ρ. Ηί^Ιϊ-ΓΟοίβίΐ,
ύψηρ€φής V. Κθθββ83, άνόροφος (^ΙίΓ.).
Ι7η(1βΓ ϋιο βαπιβ γοοϊ, ϋπωράφιος V
ΚοΟΠΙ, χώρα/ χώρος 771. Ρίβηί/ θ£ ΓΟΟΠ1,
(ϋρνχωρία / Ρ. Κοοτϊ^, ιύρύχωρος Ρ.
Μαΐίβ ΓΟΟΙΏ ίοΐ•, €Ϊκω, ύπιίκω V, έκχωρέω
Π Α ΓΟΟΠ1, μίγαρον ♦», Γ, οτίγη /, V,
ιταστάς/ Γ, οίκημα η, Ρ. ΙηΠΘΓ ΓΟΟΠ),
μυχός τ», Γ. Οαββί-Γοοιη, {«νώνηι. Μβη'β
ΓΟΟΠ1, ανδρών 77». υρρβΓ-ΓΟΟΠΟ, χΐ7Γ€ρωον
η. "\^Όπΐθη'8 γοοιιι, γυναικβνΐτι»/ Ρ
Κοο8ί (βιώβΐ.), €*νή/ Γ
Κθ03υ (νβτΐ), (Μ άζομαι Γ
Κοοί (βν,ύβΐ.), ££ζα/ ιτυβμήν ηι, Ρ". Λνϋΐι
<1θβρ ΓΟΟίβ, βαθύρριζος Γ. Βγ Ιΐΐθ ΙΌ018,
Κοοί. β,πά βι-αποί), πρ«'μνοθ<ν Κ. Τογπ ιιρ
1>γ ίΐιβ ιόοΙβ, πρόρριζοϊ, αίιτόττρίμνοϊ V

Κοοί (νβτί αόΐ.), (5ιί<5ω ; (ραββ.) ριξόοιιαι.
Εϊηηΐ^ ΓθοΙβ<], γήβ€ν «ρριζωμίνο; (ώ'ορΛ.),
τηείαρΗ. τνραννΧ* ίρριζωρίνη (Ηβτ.). Κοοί;

υρ, ίκττρίμνίζω (2)«Λ.)
Κορθ, κάλωϊ 771, «πτάρτον η, ττλ«κτή /, V,
άρτάνη/ V. Κορβ8 θ£ α βΐιϊρ, 8-π-λα 71,
ρΐ. ΜθΟΓΪΠ§ ΓΟρβδ, πρνμνήο-ια Λ, ρΐ,
V. Ρνονβτύ, ν/Όίι λ Γορβ Γουηά Ηϊβ
ηβΛ, (ν βρόχω τον τράχηλον (χβν
(ΰβτη.)
Κοββ, ρ^δον η. ΟΓ ογ 1>6ΐοη£Ϊη£ ίο τοβββ,
ροδ(ί(ΐ9 V. Ευΐΐ ο£ γο368, ιτολνρροδο*
(Αν.). Βθ8β-§&Γ(1βη, ροδωνιά/ (Οαη.).
^ϋίΐ Γ03Τ^ £η§βΓ3 (Ι^ϊίΐΐ Γ08)Τ ίθβδ),
βρίΐη. ο/ Ό&ντη, ροδοδάκτνλο* (Ηοτη.).
Ρτονβτΐ, θ£ 8ν?β6ΐ 1»η§11β§β, ρόδα μ'
(ϊρηκαϊ (^ίί'.)
ΕοβίΓϋΠΙ, βήμα 11, Ρ
ΚθΙ, σήττω αηιΐ σήττομαι, κατασήιτ» '/)((/
κατασήιτομαι
ΚοΙίΐΙίοη, ίη (αά].), Ιγκΰκλιοϊ Ρ
ΙΙοίΙβη, ο~αιτρο$ \ηοΙ σαθρός, ιβΗκΗ ?'

,«

ηιηΙ«
α ιΐίββτβηΐ ιοοτά: ν. Ογ&ο&θ<1]. ΚοΜβη
(θ£ βΐΐΐρβ), διάβροχο* (Τ/ιηο.)
Βθυ(«ηαβ88, ο-αιτρότηί/ Ρ
Εουαηάα, θόλο»^ Ρ
Κου^β, φίκοι τι. (Αν.)
Βου§Η (Γυ^§θά), τραχύς, στνφλόϊ V \ (ο£
β,ρρβ&Γαηοβ), αυχμηρός, οτκληρ&5 καΐ αυχ
μηρός (ΡΙαΙο) ; (ίο ίΐιβ ίαβίβ), στρυφνός
Ρ; (ο£ ο!ΐ8.Γ8ΛυθΓ) : υ. Οπιβΐ, ίίυαι>.
Μα1<ΐ! Γου^Η, τραχΰν» Ρ. Ρνονβτύ, Α
γο\ι§Η ουβίοπίθΓ (ϊη Λθ ^απίϋβ), τραχύς
ϊφίδρος (Ρϊηά.)
Κοιΐ£ΐιΐ7, τραχίως Ρ; (ο£ οβ,ΐοαίβ,ίϊοηβ),
φαύλης Ρ. Οαΐοαί&ΐβ ΓΟΙΙ^ΓΐΙ^•, λογίζομαι
άιτ& χ<ιρός (Αν.). Ηθ \?08 Γ011§ίΐΐ7
Ιιαηιΐΐεΐΐ, ού ^αδίης διίτίθη (ΐΚν,ΰ.)
ΚθΙί§1ΐηβ88, τραχύτης/
Κουίκ] (αά}.), €ΐκυκλος, κυκλοτ<ρής, κυκλ«τός

V
,

κύκλιος V
,

ιυτορνος V
,

στρογγυλός Ρ
,

ιτ€ριφ€ρής Ρ. ^θΠ-Γοαηάβά (ο£ ρ1ΐΓ&8θβ),
στρογγυλός Ρ

Κοπηά (ίΐίδίί.), κύκλος ηι; (οί Ιαάάβι-): ν.
Βαη§

ι
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Βουηά (αάυ.), κύκλω, ίν κύκλω, πέριξ.
8*£ΐηάίη§ τοαηεΐ (αάν.), περισταδον
ΙΙοιιικΙ (ρτβρ.), περί (ίίτίίΑ ώαί. οτ αοο.),
άμφί (Μ»ίίΛ <&ιί. στ αοο.). Ββ ρΐβ,οβά
ι-οιιικί, περίκειμαι. Οο Γουηά, Μονβ
Γουικί, κυκλίω αηά κυκλεομαι V. Μονβ
Γουηιΐ (αβί.), κυκλοω V
Β,ουββ : ν. (1) Εχοϊίβ, (2) \ν&1τθ
Β.01ΐί (ϊ«δβί.), φυγή/, τροπή/ τροπή δορός V
Κυιιί (νβτύ), σκίδάννυμι Ρ, διασκεδαννυμι Ρ,
είς φνγήν καθίστημι ΟΤ τρέπω Ρ, κλίνω V.
Βοΐΐίβά, τετραμμε'νος τταντρόπω φυγή

(ΑββοΗ.), διεο-ττασμενοϊ (ΤΆίίΟ.)
Κονβ : ν. ΛΥμκΙθγ
ΚονβΓ : υ. ΛνΈιηάθΓβΓ
Β,ον (βΐίδβί.), τάξις/ στίχος τη, Ρ, στοίχος
*η, Ρ. Ιη λ τον, εξής, «φεξής. 8βί
Γοιιηά ίη τονβ, περίστοιχος (Ώΐΐη.)
Εον {νετί), ελαύνω, ίρίσσω V. \νβ11-
ΓΟνβά, εδσελμος Γ, εύήρης V
Βο^βΓ, έρετης 7Π, κώπης &ναξ (Αββοη.),
ρΙυ,Τ. οί ίτΛ ζυγψ (Αβββη.)
Βονϊηο;, είρεσία/
Βοναί, βασίλειο5, βασιλικός, τυραννικοί,
τύραννοι, άρχικόϊ
Βονβ,ΐίν, βασιλεία / τυραννίς / σκήπτρα
καΐ θρόνοι (Εν,Τ.)
Έλό, τρίβω, ίκτρίβω. Βυο άονη (θΙγοΙγθ),
ψήχω. Βιι ο οη, ίντρίβω Ρ. Βαβ ουί, εξα
λείφω, αφανίζω Ρ. Ρτουνώ, \νΗθΓθ'θ ίΗθ
ΠΐΙ>? ιτοϋ συντρίβεται το πράγμα ; (Ζ)β)η.)
ΒυοΙηη§ («ωόίί.), τρΐψις/ Ρ
ΒαΙΛίβη, χλήδοϊ τη ; τηβΙαρΗ. Μθγθ πιΙ>-
Ιιίκΐ), αριθμός άλλα* (Εκτ.)
ΒαοΜβ, χάλιξη»,/ Ρ
ΚπάάβΓ, πηδάλιον τι, οίαξ τη, Γ
Κιιά<3ν, ερυθρό;, οίνωπος V. "ννϊίΐι πιάάν
1θ(&8, πυρσόχαιτος (Βθ€ΰη.)
Βοείβ, σκαιός, άμουσος, απαίδευτος, βάναυσος,

άκομψος V, αμαθής V, άγροικος Ρ, άπειρί-
καλοϊ Ρ
Βϋάθΐν, άγροίκως Ρ, άμούσως Ρ
Κιιι1οηθ83, σκαιότης / άμουσία / άμαθία/
V, αγροικία /, Ρ, άπαιδευσία /, Ρ, το
άπειροκαλον Ρ

ΒηοΙίιηβηίβ, <ττοιχ€ΐα η, ρ?, Ρ. ΒιιάϊπίθηίΒ
οί ο^οοά 1θαΓηίη£, μουσικής παιδεύματα
(βορΚ. _/τα^τ».)
Βιιβ («βτΐ) : «. Ββρβηΐ
Βυβϊ&η, πανούργος 19%, Ββ ίΐ ΓαίΒηη,

πανουργ^ω
Βιιί9β, ταραο*ο*ω
Βιι§, «Ιμα η, V, ίήγοϊ η, Γ
Βΐ1§§β(1, τραχΰϊ, χαλίττ^ί, στυφλίϊ V, όκρίϊ
Γ : ». αΖ«ο Βοα§Η
Βυιη (βιώίί.), «λ«θρο5 τη, φθορά/ διαφθορά
/, ατη /, V. Βυίηβ, <ρ<ίπια η, ρΐ, V.
Βιηη (ΐΐθβά ρβτβοηαΐίι/), λυμ«ών τη, λυ-
μαντή* Ι>», V
Βιιϊπ (ν&τΐί) : υ. ϋβ8υΓ07• Ββ πιΐηβά,
ΑποΛλυμαι, άττιίλωλα, ϊρρω, πίπτω. Ββ
ΙΐΜθΓΐν ΓΙΙΪη6(1, άνήκιστα πάσ-χ» ( ΤΙιηϋ.).
ΡτουβτΙ), ΤΗβ7 \νβΓβ υίίβΓίν τυίηβά

8.οοοΓάίη§ Ιο ϊΗβ ρΓονβΛ, Ιαιιά ίοΓββ,
βΗίρβ, β,ηό! 3.11, πανωλίθρία δη το λίγόμίνον
καΐ ττίζοϊ καΐ νήίϊ καΐ ούδίν 8 τι ούκ άπώ-
λιτο (Τανε.) : ο/

.

Τηβορηϊβ, πάντα ταδ'
{ν κοράκ«το-ι καΐ (ν φθοράς 8θΐΏβ βνϊΐ

^οηίϋϋ Ϊ8 άηνϊης ιικ ίο ηιίη, τι δαιμόνιον
τα πράγματα (λανν€ΐ (Ώαιι.)
Κιιίηβϊΐ, Ιη ηιίηβ, ολέθριος V

,

πανώλιθρο* Γ
,

πανώλης V
,

4ριίψιμο* (Ειιτ.)
Βιιϊηοιιβ, Οαιΐ8ΐη§ ηιϊη, ύλίθριος V

,

άτηρος

V
,

πανώλ<θροϊ V
,

πανώλης V
,

πολυφθάρος V

Βαΐθ (βιιδβί.), αρχή/ κράτος η, δυναστεία

/, μοναρχία /; (Ιβν), ν^μος τη, θιο-μος
τη ; (πΐ8α8ΐιπη§-ίη8ί,ι•ιιηιβηί), κανών τη,

στάθμη/ Β^ Γϋΐθ, τ«χνικώ5 Ρ

Ηΐΐΐο (νβ)Ί>), άρχω, κρατίω, ήγ^ομαι, βασιλεύω,
τυραννάω αηά τυραννιύω, δεσπόζω, προ-
στατίω, άνάσσω V

,

κραίνω V
,

δ«σποτίω V
,

κοσμ^ω V
,

δυναστίύω Ρ, ηγεμονεύω Ρ.
ΒυΚη£, κύριος
ΒΐΐΙθΓ, άρχων τη, δυνάστης τη, ήγιμών Τη,

δεσπότης τη, αρχηγός τη, V
,

κοίρανος νι, V
,

ταγός τη, V. ΒαΙθΓδ, οί ί
ν τίλει, οί ίν

τέλει βεβώτες (8ορη.), τά τέλη Ρ, οί
κρατούντες V

.

Βυ1ίη§ 8,11, πάνταρχος V.
81ίί1ίϋ1 ίη ηιΐίη^, αρχικός Ρ. ΛΫκΙβΙ^τ
Γΐιΐίη^, εϋρνσθενής V

28—2
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Κυηιοΐβ, βρίμω V, βρυχάομαι Γ
ΚυηιϊηαΙϋ (ιηβίαρη.), (νΟυμΙομαι
ΕυπαοιίΓ : υ. ΚθροΓΐ
11 11η, τρέχω, θέω, φέρομαι, δράμω σ-ΊΤ-ίύδιο,

ορμάω δρομαϊον ιτ<5δα (Αν.). Κυη ει\ν&γ,
άποτρέχω, έκτρέχω, άιτοίχομαι, άποδι-

δράσκω Ρ, διαδιδράο-κω Ρ, δραιτιηΰω Ρ,
οτ «ββ φρονδοί : ν. αίβο Έβοβ,ρβ. Κυη
1)β£θΓβ, ιτροθίω. Κυη οβγοηά, <ητ€ρ-
τρέχω. Κυη <3θ\νη, κατατρέχω, καταθέω
Ρ. Κυη ονθΓ (ουΓβοιϋγ), ιταρατρέχ»
(Ιβοΰτ.). Κυη ΓΟΐιηά, ιηριθέω, ιτιριτρέχ»
Ρ. Κυη βπιοοίηΐ^ (οί ίηβ ίοη§υβ),
ολια-θάνω (ΡΙαίο). Κυη ίηΠ)11£η, δια
τρέχω. Κυη ίο, ττροσ-θί'ω Ρ, προστρέχω
Ρ. Κυη ίθ£θ4ηθΓ, σ-υντρέχω. Κυη υρ,
ανατρέχω Ρ. Κυη ϊη (ϊη 8, νβδδβΐ),
ίίΓοίΓίιττ» Ρ, α» Κυηηϊηξ οίοβθ ϊη υη(1οι•
ίΗβ ϋΓοαάβϊάθ οί οβ,Γβ, Ι; τοϊιϊ ταρο-οΰϊ
{ιίΓοιτίΐΓτοντίϊ (ΤΙιν,β.). Κυη ΛβηοΓβ,
όκίλλω (αεί. αηά ηβηί.). Κυη 8. ταοβ,
διαθίω Ρ} σταδιοδρομέω (ΰβτη.). Ρτο-
νβτύ, Κυη ίθΓ οηβ'β Ιϊίβ, τον ιτίρΐ ψυχή*
Βρόμον δραμεϊν (Αν.). Κυηηίη£ (αά}.),
δρομάϊ V, δρομαΐοϊ V. Κιπιηϊπ™ Γοαικί,

■π•«ρ£δρομο5 V. Κυηηίη§ ίο βιιά £γο, διά
δρομοι V. Οοοά ει* ι•υηηίη£, δρομικά Ρ
ΚυηβΛίΓβ,γ, δραπέτης ηι,/. Βθ 8. ηιηβ,χναγ,
δραπίτίύω Ρ. Κηηϋ\νίΐ^ βίανβ, δοίλο5
αφιστώς (Ι/Ι}8Ϊα8).
Κυη§8 (οΐ Ιίΐαοΐΐίΐ•), βάθρα η, ρΐ, V, ένήλατα
η, ρΐ, V, 08 άκρα κλιμάκων (νήλατα (Ειιν.)

ΚυηηθΓ, δρομινϊ η», οταδιοδρόμοϊ τη, Ρ
Κυηηίη§ (*•ΜΟίί.), δρόμο! ϊη, δραμημα », V.
Κιιηιιίπ§ ΛΎΤΒ,γ, δραο-μόϊ τ»
Κυρί,υΓθ : ν. Βι•κ;ι1ς
ΚυΓίΐΙ : ν. ΟουηίΓ^
Κυκθ : ν. Τγϊ<&
Κυβη : ν. Κβεά
Κυβη (βκδ«<.), ορμή/, φορά/, Ρ, ρ^ιτή/ V,
ρύμη / V. Κυ8Π θ£ θνβηίβ, φορά τ&ν
■πραγμάτων (Ώβτη.)
Κυβη (ιχώ), ορμάω αηά όρμάομαι, αΐο-σω
αηά ςίσσω, φέρομαι, σ-εύομαι Κ, όροΰω V.
Κυβη αϊ, ίφορμάομαι. Κυβη β,νι&Υ,
άτταΐσ-σ-ω. Κυβη <:1ο\νη (οΐ α βΐοπη),καται-
γίξω (Αβ9θΙΐ.). Κυβη ϊη, «Ιοττίπτω, ί-ΓΓ€ΐο--
ττηδάω Ρ. Κυβη οη ΟΤ ίθ\ν»Ιτΐ8, έτταΐσ-σ»,
4π•«ισ~π•ίτΓτ», άντέπειμι Ρ. Κυβη ουί:,
έξαίσ-σ-ω. Κυκη ίηΓου^Η, διαΐο-ο-ω. Κυβη-
ίη£ (αά).), ίπ(σσνη% V ; (αάν.), φοραδην
V
Κυβί, (ΐρώ9 πι
Κιΐδίϊο, αρουραίοι, αγροικοϊ Ρ. Α ηΐδΐίο,
άγρώοτηϊ ϊη, V, αγροικοϊ Μ, Ρ
Κυβίΐβ, Κυδίΐίη^,' (νιώΐίΐ.), ψιθΰριο-μα η

(ΤΗβοστ.)
Κυβίΐβ (νβτΐ), ψίθυρε» (Αν.). Ρΐηβ-ίίΓββ

ηΐ8ίΗη§ -ννΐίη ίηβ ΖβρΗ^Γ, ιτινκη φρ£σ-
ο-ονσα Ζίφύροΐϊ (ΑηΐΗ.)
Κΐ18ΐ,γ, «νρώίΐϊ V
Κυίβ, πίΛΓίίβά 1>7, τροχήλατοι V
ΚυίΜβββ : ν. ΟγηθΙ
Κ^β, ίλνρα/ Ρ (ιΐ3ΐι. νη ρΐ.)



8&0Γ6, μάχαιρα /, Ρ, ακινάκη* τη (ΠβΤ.~)
8&06Γ(1θΙ&1, ΐ€ρατικ05 Ρ
δαοίε (κιώβΐ.), θύλακοϊ ιιι, Ρ, κώρυκοϊ »ι ;
(θ£ ίον^η), άλωσ-15 /
δίΐοΐί (υβι-Ι), αίρέω, ιτορθίω, άναρττάζω, 4κ-

ιτί'ρθω 7, διαπορθέω V
δ&ΟΓβά, ί«ροϊ, ά'γιοϊ, θιίο», άγνι59 7, Ίρός 7,
αθικτοϊ V. δαΟΓβά ΓΪίθ8, ί«ρά η, ρΐ,
τΑηαί/,ρΙ, οργιά/ ρΐ, V, Ιίρουργία/, Ρ.
Ρθγ£οπώ 5αοι•β(1 ι•ίίθ8, οργιάζω, άγιστίϋω

(Ρίοίο)
8βΟΓθάηθ88, Ασιοτηί/, Ρ
8<ιθΓί(ΐορ (ίΐίόϊί.), θυσία,/] θΰμαη, Ϊ€ρά «,;;?,
ίρά π, ρΐ, 7, ίμιτυρα η, ρ£, 7, σφαγή/ Γ.
ΡΓβραΓ»ίθΓΪ_8£ΙΟΓΪδθθ, ιτριίθμμα η, 7,
■π-ροτί'λίΐ,α η, ρΐ, 7. Ββ1οη£Ϊη§ ίβ 8»ογΪ-
βθβ, βοΰ0ντο$ Γ, βυηττόλοϊ V. Οβί δβοήβοθ
οίΓβΓβοΙ (ϊη ΟΓάβΓ ίο ί»1ί6 αιιβρίοββ),
θΰομαι Ρ. Κϊοΐΐ ϊη 88,ΟΕίβθβ8, ιτολΰ-
βντοϊ 7. Όιβ οϊΐ7 Ϊ8 £α11 οί «αοι-ί-
βοββ, θυηττολίΐται. άστυ (Εκν.). ΪΌηά
ο£ 88,οηβοβ8, φιλίβντοϊ 7. (ΜβΙαρΚ.)
ΟΐΙΓ 8βΟπβθ68 Τνϊΐΐ βθ ΓβΙΠβνβά, τα

ττροίΐμί'να σωθήσίται (Ζ)β»λί.)
δαοηβοθ (νετΰ), Μ», ίκθύω 7, θυηιτολ&β 7,
σφάξω 7, (Μζα> 7, (ρ8ω 7, κατάρχομαι 7,
ίίροίΓοκ'ω Ρ, καθαγίζω Ρ. δ&ΟΓΪβοθ βΐΐθβρ,
μηλοσφαγέω 7. δαΟΓΪβοθ ΟΧ6Π, βουθυτί'ω
7, ταυροκτονίω 7. Οηθ Μαβί 8&0πίίϋθ,
Ουτ&ν. 8&€ΓΪβθ8 (τηβίαρ/ι.) άιτάλλυμι,

ττροίίμαι Ρ, προνίνα Ρ. δαοΗβοθ νήΛ-
Οΐιί 8. 8ΪΠ1§§1β, προΐιμαι άκονιτί (Οβτη.)
8»ΟΓΪβθβΓ, θντήρ τη, 7. βυηιτάλοϊ τη,/, V

8αοπ1β§θ, ΐ€ροσνλ£α/, Ρ. Οοτηωϋ δαοιί-
1θ§θ, Ιίροσυλίω Ρ. δαοη1θ§ϊθ118, Ιίρό-
σνλοϊ Ρ
8αά (οί ρβΐ'δΟηκ), σκυθρωποί, οίκτρόϊ, αθλιοί,
αβνρο:, στνγνοϊ 7, τλήμων 7, κατηφή! 7,

δύσβνμο! 7, λυγρ<5ϊ Κ, δϋσφρων Ρ; (θ£
Ιΐΐίΐΐ^ίί), αλγ€ΐν05, λυπηροί, άνιαρόΊ, βαρύ;,

γοερές Γ. Βθ 8αά : ν. ΟΗβνθ. Βοοίτ
8&ά, συνν€φ«'ω όμματα 7, κατηφίω βαμα
V, σκυθρωπάζω Ρ
δεκίάβη, λυπ<«

8ηά(11θ, Ιφίτητιον η, Ρ. Ραοΐε-βαάάΐθ,
άστραβη/,Ρ
δ&άΐ7, αλΎ€ΐνΛ» Γ
δαάηβββ, 4λγο5 η, λΰιτη/ άλγηδών Τ\ άθυμ(α
/, 7, 8νσβνμία /, Γ, 4χοί η, V
8;ιίί!, σώ9 α«ίί σώοϊ, ασφαληδ, όρθόί, άκ£ν-
δυνο$, πιστίϊ, βέβαιος, ασυλοΐ, άττήμων,
ακραιφνή* Γ, άβλαβη* Γ, άτταθήϊ Ρ ; (οί
ίοΓίίββά ρΙίΙΟββ), ίύ«ρκή5 V, ίχνρόϊ Ρ.
Βγιπ^ βαίβ, σφ{», διασώζω
δαΐβ^ιιαι-ά, (ρνμα η
δαΐθΐ^, άσφαλώί, άκινδύνωϊ Ρ
δβ.ίβί7, άσφάλιια /, σωτηρία /, 4δ«ια _/

)

ασνλία/, Γ
,

βίβαιάτηί/, Ρ. δ»ίθ-Οθη-
(Ιΐΐοίί, 4δ€ΐα/, άσφάλίΐα/ "ννϊΐΐΐ α 8»£β-
οοηάυοί, ϊνσιτονδοϊ V

. Ιη καίβί^, <
ϊ

Αρβάν (βορη.), Ικ τοβ ακίνδυνου (ΡΑιίΟ.)
8Λ££τοη (βωόβί.), κροκοβ τη, 7 ; (αά).),
κράκιο« 7

,

κροκάβαιττοϊ 7

δαςαοίοηβ, φρ<ίνιμο«, όξϋϊ : υ. α&ο \\ΐαο
δ&§»οϊΐ7, *ϊ«τη*/, Ρ
8&8Θ : ν. ^ΐββ
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δαΐΐ (ίίίδίί.), ίστίον η, λαΐφοϊ η, V, ιττ«ρον
η, V. 8ρι•βαά 8ΛΪ18, Ιστία τ•£νω V. ¥ηύ
8<αίΐ3, ιστία καθαιρίω V. λνίΐΐι -ννΐιίίϋ
βαϋβ, λ€υκ(5ΐΓΤίρο5 Γ. Εΐ11ϊη§ ίηβ βαίΐβ,
ιτληο-ίοτιοί Γ. δ&ίΐ-οΐοΐη, όθονια τι, ρΐ
(ΡοΖ^δΪΜβ)
8αϊ1 (ΐϊβτδ), πλίω, ναυτίλλομαι, ναυστολίω Ρ,

νανσθλόΌμαι V, ίλαυνω V. 8θί βαίΐ, αν
άγω, ίξανάγομαι, αϊρω στολον (Α β8ί/(. ),4ξίημι
κάλωϊ (ΕΐίΤ.). 81ΐΟΓίβη 88.Ϊ1, ιτλίω ΰφ«ι-
μίνοϊ (&ψ/ι.). 8αϊ1 α§αϊη8ί, άντανάγω
Ρ, άντίκιτλίω Ρ. 8&Ϊ1 &\ν&7, άίΓοττλίω,
άπαίρω Ρ, οϊχομαι ιτλίων Ρ. δ&ΪΙ 1)Λθ1ϊ,
άναττλίω. δαϊ1ΐη£ &βίθΓΘ ίβ,ΙΓ 1>ΓΘ6Ζβ3,

{ξ οίρίων δραμών (8θρΗ.). δ&ϊΐ 0}',

παραπλί». 83.Ϊ1 ίωί, ταχυναυτί» (Τηηα.).
8ω1 οιιί, Ικιτλ^». δβ,ϊΐ τουηα, πιρι-
ττλΑ» Ρ. 8μ1 ίηΓΟυ^η, διαιτλίβ Ρ,
δυκΉ-λίω Ρ. 8αϊ1 ίο, ίο•«Γ»Γ(ΐ8, ΐηίο,
καταπλίω, προσττλά», ιΐσττλί». δαίΐ \νίΐ.Η,

συμπλέω

8»ίΗη§ (αά}.), ναΰστολοϊ V. 88,ϊ1ϊη§ ίοΓ
βΐ"8ί ίίπΐβ, πρωτοπλουϊ V. Ρίί ΪΟΓ βαίΐ-
ΪΠ§, πλώίμο5 Ρ. Νοί βί ίΟΓ 8&ίΚη§,
απλου? Ρ. ϊανοιίΓ&οΙβ £ογ βαϊΐϊης (οί
& ^ϊηά), πλυστικοί Ρ
8αΐΚη§ (βωδβί.), πλοΰί τη, ναυτιλία /.
8βίίϊη£ βαϋ, αναγωγή/, Ρ. ΡανοιιηΛΙβ
8&ΐΗη£, «βπλοια / Γ. Βίβΐοιι1ί7 ίη
83,ί1ίη§, Λπλοια/ δαίΐΐηρ; αοΓΟββ, διά
πλου τη, Ρ. 8βϋίη§ α1οη§ βηοΓβ,
παρακομιδή /, Ρ. 8αϊΗπ£ &£&,ίη3ί, 4ιτ£-
Ίτλουί τη, Ρ, άντ€ξόρμησ•ΐ5 / (ΤήηΟ.).
δαϊ1ίη£ ΐηίο, ιΓσπλους τη, Ρ. 8&ϊΗη§
οηί, (κιτλονϊ τη. 8ίΐί1ίη§ Γουηά, π<ρί-
ιτλον« τη, Ρ. 8αΠϊη£ ίηι•οιΐ£η (ίο ογθα^
βηβπ^'β Ηηβ), διίκπλον* τη, Ρ. δαίΠης
4θ 1&ηά, κατάπλουϊ τη, Ρ
8β,ϊ1θΓ, ναυβάτηί Μ, ναυτίλος τη, V, ναντη;
τη, V. Οτβντ οί 8αί1θΓ8, πλήρωμα η, Ρ,
κοινοπλουί ομιλία (8<φη.), ναυτικοί λίώί

(Αββοη.). ΓβΠον ββϊΙοΓ, συνναύτηϊ τ», Ρ.
Οί ΟΓ Οθ1θΠ§ίπ§ ΙΟ 8ίΐίίθΓ8, ναυτική
8α1ιβ : Γογ *Ηθ 8β^θ οί, ίκιτίρ, Ινικα, οβν«κα
Υ, χάριν, ίκατι V (αΙΙ νήΐΗ </βη.)

8&\β,τγ, μιο-βάς τη, Ρ
δβΐθ, -η-ράσ-ΐί /. Ρα* υρ ίοΓ 88,1β, (πτοκη-
ρΰσ-ο-ομαι Ρ. ΡοΓ ββ,ϊβ (αά}.), ώνιοϊ Ρ,
■π-ράο-ιμο! Ρ

8»1β8,1)1θ, πράα-ιμο* Ρ
8α1β8πιαη, ττρατήρ τη, Ρ
8»11ο\ν: ν. Ρ&ΐβ

δ»1ΐ7 (9ΐώ8ί.), ί|οδο« /, Ρ, (κβοήθιια / Ρ,
(ΐΓίκδρομή/, Ρ. Μβη ίο ιηα,1ν? α καΐΐν,
οί ιτράδρομοι Ρ

8α11}' (ι•βΗ>), ίξορμάομαι, «κτρίχω Ρ, 4κβοη-
θίω Ρ. 8α1ΐ7 ου ι <α«;ιίιΐ8ΐ., «ιτ^ίίμι Ρ,
άντ€ΐτίξ(ΐμι Ρ, ίττικροηθί» Ρ, έπ€κθίω Ρ
δ»Η (βζίδίί.), άλβ τη, οίλ€9 τη, ρΐ. ΡτονβΓύ,

Αχιγ οηβ \\όγ4.Η ΗΪ8 8α1ί, ανήρ ότου τι
καΐ ο-μικρον οφιλοδ (ΡΙαΙο)
δβ,ΐί {αά}.), άλμυράϊ V. Βθ 8»1ί, άλμυρίζω
Ρ
8»Η (»«Γδ), άλίΐω Ρ
8α1υοποιΐ8 : «. Ηο&ΗΙι^
83.1αί»Γ7, ο-ωτήριο5 : ν. α!$ο Ββηββοϊαΐ
8ίΐ1ιιΙ-»1.ϊοη, ιτρόσ-ρηο-13 /, ασπασμοί τη,
■π-ρόσφθιγμα η, V
δαίΐΐίβ, ασπάζομαι, προσκυνά», ττροσφθέγ-
γομαι V. Οηβ Π)118ί 88.1αίβ, άο-ιταο-τίον Ρ
δ&ΐνίΐίϊοη, σωτηρία^"
δαπίβ, ό αύτ05, 6μ0105• ΤΙΐβ 831116 »5 ίΗθ
βίοηβ, 4 αυτοί τω λίθ» (ΡΙαΙο). Ιπ ΐηβ
δ,αιηο νν8,γ, ωσαύτως. Αί ΐηβ 8απΐ6
ίϊπαβ, άμα, όμοί. Το ίΐΐθ 8&Π1Θ ρΐαοθ,
Η ταντο V. 14 0ΟΓΔΘ3 ίο ίηβ βαηιο
ίηίη£, το αϋτο δύναται (//β)-.), 4ί ταντι$ν

ίρχίται V. Ι ίΐηι βίϊΐΐ οί Ιΐιβ βαηιβ
Ορίηϊοη, αυτοί ίίμι τω βουλιΰματι (8ορ?ι.),
4 αυτάί <1μι τη γνώμη (ΤΗίΙΟ.). Ρτονβτύ,
οί :ιΚν,α}'8 Γΐυίη«ί ίηβ βαπιβ ί1ιϊη§, λίνον
λίνω συνάπτιιν (ΡΙαΙο)
8»πιρ1θ, δίϊγμα η, Ρ. Β^ ν&7 οί βαηαρίβ,
δίίγματοί (Ήκα ( Γ)ηη.)

δ&ΐηρϊθΓ (ρΓβηίϊΟβ-ν/ΟΓίΐ), ίκδίδαγμα η

(Ευτ.)
δβ,ηοίϊί^, 4σιάω

δαηείϊοη (βΐίδϊί.), ίτταινο» τη. ^ίίηουί
ίηβ δαηοίϊοη οί, &ν•ν (ιυϊΐ/ι </'"'(■), χωρ£?
( ιν ίίΑ </βίΐ.)
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δβ,ηοϋοη (νβτο), αΐνίω V, Ιτταχνίη Ρ
δβ,ηοΐΐΐν : ν. Ηοϋηββδ
8αηοίιΐϋΓ7, ναά* αηά νώ% τη, ίδυτον η,
ϊδο* η, V. 8ββ1τ βίΐηοΙυιι,Γ^, Μ. τ»ν
σίμνών θιών κάθημαι ΟΤ Μ. τον βωμον
καθίζω (ΖΆκβ.)
8&ηά, ψάμμο*/, V, ψάμαθοϊ/ V, άμμο*/,
Ρ. Ρτονβτο, Αβ ΙΗθ ββ,ικί ο£ ίΐΐθ βθλ-
δΙίΟΓΘ ίθΓ ΠΙΙΐΙΙίίνκΙβ, οσα ψάμαθοι τ«
κόνΐϊ τ€ (Ηοπι.)
δαηάα,Ι, «ίδιλον «. ^ΐίΐιουΐ βαηάαΐβ,
άΐΓ«δΐλθ5 V
δβ,ηάγ, ψαμμώδη* Ρ
8απβ, ίγιήϊ, ϊμφρων, άρτίφρων Ρ, φρινων

ίττήβολοϊ (ΛββοΛ.). Ββ βααβ, υγιαίνω Ρ,
φρονί»
δβ,ηίίγ, το φρονιΐν, νγί€ΐα φρ«νώι> (ΑΐΒΐΚ.),

ή ιπρί τήν ψυχήν ίιγίιια (ΙίΟΟΤ.)
δΒ,Π^νΐίηίΙΓ^, φόνιθ5 V, φοίνιοϊ V

δαη^ιιϊηβ, «<«λιτι* Ρ
ββ,ρ, Από* τη, χυμά* τη, Ρ
δαχβαβιη, κ«οτ<5μηο-ι*_/] V, €*τραΐΓΛ£α_/", Ρ
δα,ΓΟαβΐίο, Κί'ρτομο* V, ίύτράιτίλο» Ρ
δβ,Γάΐηβ-βίοηβ, ο-άρδιον η, Ρ. δ&Γάϊηβ
(ββΐι), άφύη/, Ρ
δαι^οπΐο : Ηίΐνβ ει ββχάοηίο κηιίΐβ ογ

1αυ§1), σαρδάνιον γ«λάω ΟΤ μιιδιάω
8»8Η, ζώνη,/"

8εΐΙθ, 8αΙΪ»ί;β, ίκπίμττλημι. κορίνννμι. 8»ΐβ<1,

(ΐίο-τ05, πλήρη*
Ββ,ΙβΙΙίΙβ, 8ορνφ6ρο5 τη

βΛϋθ^) κόρο* 7», πλησμονή _/
! Το δ&ΙΪΘ^ :

ν. Εηοιι§1ι
δβ,ίΪΓβ, Ιαμβοι τη, ρ

ΐ

(ΡΙαΙο)
8;ιΙίπχ<?, κωμωδί'ω Ρ, <ττικωμ»δί'ω Ρ
ΒίΐΙΐΗίαοί,ίοη (1β£&1), δίκη /, τιμωρία /,

ποινή/, V. Οθί Η&ίίβίειοίΐοη, δίκην οτ
δίκαί ϊχω, δίκην ΟΤ δίκαϊ λαμβάνω, (ϊϊνβ
ατκΐ Γβοβϊνβ ίίΐΐίχί'ίΐοΐίοιι, δίκαϊ δούναι
καΐ δέξασθαι (ΤΗν,ο.). 8αΙ.Ϊ8ί8.ο<,ϊοη (ειοί;
Οί βίΐΐϊβί^ΐΐΐ^), ττλήρωσιϊ /, Ρ : ν. αίβο
Ρ1ββ8\ΐΓ6. ΐί Ϊ8 β. δίΐΐίβίαοϋοη ίο 8βθ
ρβορίβ ,ΐιιβυΐν- ριιηίβββΗ, οί δικαία* τ»

πάσχοντί* ίπίχαρτοι (77ΐίίθ.)
δαϋβΐαοίΟΓ^, άρ<στό*

8,αΙίδίν, Ιμιτίμπλημι, πληρόω, άρκίω, άρίσκω,

χαρίζομαι : V. άί»0 8αΙβ. Βθ 38,ίΪ8&6εΙ,
στίργω, αγαπάω Ρ. Οηβ ΓΠ1181. 1)θ 8»ίΪ8-
ββά ΐΗθ,ί> ..., άγαπητόν (Ιττιν) Λ... Ρ
8»ΪΓ8,ρ, σατράπηϊ τη, Ρ. Ββ 8. δαίΓΗ,ρ,
σ-ατραικύ» Ρ. δβΛτβ,ρ^, ο-ατραιτι£α_/) Ρ
δβ,Ι^Γ, σάτυρο* τη, θήρ τη, V

δανιοβ, ίψον η, αρτνμα βορά* η (8ορ/ι.
/ταρηι.). Ρτονβτο, Η\ιη§βΓ ϊβ Μιβ 1)β8ΐ;

8(11106, ή {ιτιθνμία τοδ σίτου βψον (Χβιι.)
δαιιοθΓ, έξιρβαφον η {Αν.)
δαίΙΟ^, υβριστικό* Ρ

,

θρασυστομο* V

δανιβα^β, άλλα* τη (Ατ.). δαιιβα^θ-βθΙΙβΓ,
αλλαντοπώλη* τη (Ατ.)
8ανα£β, α-γριο*, ώμ05, τραχνϊ, βάρβαρο*,
υβριστή*, σχίτλιο* V

,

άμικτο* V
,

άιτροσή-

γορος V
,

άνήμιροϊ V
.

δανα^θ-ΐοο^ϊπο;,

γοργονο* V
.

ΒβΟΟΠΙΘ βανα^β, άγριόομαι
V
,

βαρβαράομαι V. Μαΐζθ βανειςβ,

{ξαγριαίνω (ΡΙαΙο)
δ&ν8ξθΐ7, ώμώ! Ρ
δβ,νβ,^βΓ^, Δμοτη* /"

. ΤΗβ βίΓΪίβ ΪΠ0Γβ8.86(1
ΪΠ βανα^βΓ^, ώμή ιτρουχώριι ή β-τάσι*

(ΤΗηο.) ΤΙιβ^ ίποΓββ,Ββά ϊη &&\Άζετγ,
ίιτίδίδοσαν (ί το άγριώτιρον (ΤΙιια-.)
δ&νβηΐ, ιτολνμαθή* Ρ, φιλόσοφο* τη, Ρ
δανθ, σώζω, διασώζω, φυλάσσω, ρνομαι V

,

ΊΓίριίΓοιίω Ρ. 8β,νβ ίΓΟΙΙΙ, ίκσώζω, άιτο-
σιυζω, άτταλλάσσω, πιριιτοι^ω 4κ κακών ΟΤ

κίνδυνων Ρ. 8»νβ ίθ§θίΗθΓ, Ηθΐρ ΪΠ
8θνϊη^, συσσωζω, συνίκσώζω
δβινβ (ρτιρ.) : ν. Έχοβρΐ
δβ,νίη^ ((κΐ).), σωτήριο*

8&νίπ£ (βηδβΐ.), σωτηρία /. Κθν/&Γά ίθΓ
8»νϊη^, κάμιστρα η, ρΐ, V

δίΐνϊοιίΓ, σωτήρ τη, σώτ«ιρα^"
δβ,νοαι•, κνίσα /, V. Είΐϊ νϋΗ ββνουτ,
κνισάω. 8&νουΓ]Γ, κνισωτο* V

8«,ντ (ηιοίΐ.), ιτρίων τη. δαν (πιλχϊπι),
γνώμη /, παροιμία /, το λ<γ<$μινον Ρ
8»^ (νετο), ιτρίω, πρίω δίχα (ΤΚυΛ.). 8α ν/
θ£Γ, άποπρίω Ρ
8αν, φημί, φάσκα, «Ιττον, λί'γω, φωνώ, φράζω,
φβίγγομαι, θρυλί'ω, σαφηνίζω, μυθ^ομαι V

,

αύδάω V
,

βάζω V
,

θροίω V
,

ίννίπω V
,
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γ€γωνίω V: ν. αΙ»ο 8ρββ1ϊ. 8&7 Λβί,
άν€Ϊττον. 8&7 α^Β,ίηβΙ, καταλέγω, κατιΐιτον.

δ&7 1>βίθΓΘ, ιτρολίγω, ιτροφωνίω. 8&7
1)β8ί(1β8, ίιτιλίγω, ίΐΓ€ΪΊΓθν. 8371η Γβρί^:
ν. Αη8•«'θΓ. Οηβ ιιιιινΙ 88,7, λ«κτίον Ρ.
8θ Ϊ0 8&7ι "* *"°* «ΙΐΓίϊν Ρ, ύί €ΐΐΓ€Ϊ»
ίπο5 V, ώ$ ιΐιτιΐν Ρ. 8ο ϋ 18 88Ϊ<1, ωδ'
Ιχ«ι λίγο; V. \ί(Λ\ 8810!, καλώϊ ϊλίξα;
Κ. ΛνϊΐΗ,ΐ ΛνΐΠ 7ου 8»7 ηβχί ' τοϊ ιτρο-
βήσ-ίται λογοϊ ; (Ει IV.)
&&γΊη%, λόγο5 771, μϋθοϊ τη, ρήμα η, φήμη./!
φβίγμα π, ϊττο« Μ, V, φάτι*/, Γ, βάξι*/,
Κ Αβ ίηβ δα^ϊη§ £068, το λιγάμινον Ρ
8ο8.οολπ1, κολ{<55 ττι αηά κολιόν η, V, ικρι-
βολαί/, ρί, Γ
δο&βοΐά, Ικρια η, ρΐ (Ηβτ.), ίιτίίηνον η, V
δο&ΐβ, δθ£ΐ1β8, ιτλάο-τιγξ /, τρντάνη /, Ρ,
τάλαντα η, ρΐ, V. ΤιίΓη οί ίηβ βο&ΐββ,
ροττή /. Ιηοΐϊηβ α» α κο,αΐβ, ρίττω.
Ηο1(ϋη£ 4ηβ βοαίβδ, ταλαντοΟχο» (Λββοη.)
8ο»1β (οί ήβη, βίο.), λητί» ^ Ρ. ΟονβΓβά
\νίΙη 80&168, λίττιδωτάί (Ηβτ.)
8οα1θ (ιτβτδ) : ο. ΟΙϊπιΙ). 8οα1ίη£ ΙβάοΙβΓδ,
κλιμάκων ττροσαμβάσα* (ΑβίβΗ.)
δοίΐηιρ, ιτανοίιργο! τη, μαστιγίαϊ τη
8ί::ιη, άθρίω, φτάζω
δοαηάαΐ : ν. δΙαηάθΓ. δοαηά&ΐβ, τα

άιτάρρητα (Ώβτη.)
δοαηάαΐουβ : ν. ϋΪ8§ι•8,οβίυ1
8οαηϋηβ8Β, φαιιλότηί/"

8οαηί7 : "• ϋβίβοϋνβ
δοΛρρ^οαί, (τηβίαρΚ.), φάρμακα* τη, Ρ, κάθ
αρμα η, Ρ

δοίΐι•, ουλή./! δο&ΓΓβοΙ ονθΓ, ΰπουλοϊ (ϋ«Μ.
τηβίαρΗ.)

δοβ,ΓΟΘ, σπάνιο*. Ββ 808Γ0Θ, σπανίζω Γ.
Μ&ΐίβ ΟΠβδβΙί 808.1-06, δραπίΤίίω (Ρίαίο)
8θ8.ΓΟβΐ7, μάλιβ, μσγΐϊ, χαλπτω*, ο-χολη αηά
σχολή γ• : ν. αίβο Η&ΙΌ1Ι7
8οατοϊί7, ο-ιτάνι»./"
8ο8Γβ: ν. Γι•ϊ§ηΙβη. βοατεοι-ο^, φάβη-
τρον η (ΡΙαίο)
8θ8ΓΐβΙ, ιτορφνρον*, φοινικάβαιττοϊ V
8θ8ίηβ1β88, άβλαβη*, ακραιφνή*, ανατο* V,
κακών άνατο* (8ορΚ.)

8οαΙ(θΓ, σκίδάννυμι, διασκίδάννυμι, σττίίρω,

διασττίίρω, \{ω V, ιταλΐνκι V, τταλάσ-σ-ω V.

δθίΐΙΙβΓ Λνίΐΐΐ ΪΘ8Γ, διαιττοίω V. δθ&ίΙ«Γ
ΐηίο νΐ11α§β8, διοικώ» Ρ. Ββ βοβ,ΙΙβΓθά

(οί 1)β8,1βη ίΓΟορβ), διαιητάομαι (ΤΙιηο.).
δοαΙύβΓβά ("<(/.), (Γΐτοράϊ, δι«σ-ΐΓαρμίνθ5,

(αο?«.) σττοράδην Ρ
8οαϋβΓΐη§ (οί 8 ροριιΐ&ϋοη), 6ιο£κιο%β_/^
Ρ
δΰθηβ, θίαμα η
δϋβηϊο, θίατρικόϊ Ρ
8θ6Πί (βΐώιΐΐ.), άσμή /, άδμή / V : V. α! 80
δπιβίΐ
8θβηΙ (νβτο), άα-φραΐνομαι, ^ινηλατί'ω Υ
δοβρϋΰ&Ι, ά-ιτορών Ρ, άιτορία ίχομινοϊ
(ΡΙαίο), Α% ιτάσ-αν άιτορίαν ίμίτίΐΓτων

(ΡΙαίο)
δϋβρίΓβ, σκήτττρον η, ράβδοϊ / Ηθ1ίϋπ§
ίηβ 80βρίΓβ, σ-κηΐΓτοϋχοί V
δοΗβάΐΐΙβ, γραμματίΐον η, Ρ
δοΐιβπιβ : ν. Ρΐαη. δοΗβπιβΓ, *ιτιβουλ«ντήί
•*•> ^ι μηχονορράφο» Ρ-

8οηο1&Γ, μαθητήϊ τη, Ρ, τταίδίνμα η, Γ
8οηο1&Γ8ηίρ : ν. Ιιβαπιΐη§
δοΐΐοοΐ («ίίόβί.), διδασ-καλίΐον η. Βο^'
8θΗθθ1, διδασκαλίΐον τταίδων (Τίηι.ι\).
8θηθθΐ3, ηΐ1Γ8ΘΓΪβ8 οί §00(1 Ιβ&ΓΠΪΐΙ^,
διδαο-καλ€Ϊα ρουσική; ιταιδ«νματα (Εην.
/ναατη.). Ι ΛβββΓί ΐΗ&ί ίΐιβ νΗοΙθ 0%
(Αΐΐιβϊΐκ) 18 ΐΗθ βοηοοΙ οί Οτββοβ, λι'γβ
τήν ττάσαν πάλιν τήϊ Έλλάδοϊ ιταίδινσιν
«Ινα» (Τηιιο.). Οο ίο βοΗοοΙ, φοιτά» Ρ,
φοιτά» <1ϊ διδάσ-καλον (ΡΙαίο). Οο ίο
βοΐΐοοΐ •ϊνί(;η, ο-υμφοιτάαι Ρ. δοΐιοοί-
ίβ11θν?, ο-υμφοιτητήϊ τη, Ρ, οτιμμαβητή» 771,
Ρ. 8οΗοθ1πΐ88ίβΓ, διδάσκαλο* τη, γραμ-
ματιο-τήϊ »ι, Ρ. διιρβπηίβηοίβηί οί
δοηοοί-βάιιοαΐίοη (ϊη ϋοηο 8ί&ί«8),
παιδονάμο* 771 (Ανϊαί.)
δοΐΐοοΐ (νβνο), διδάσκω, ταιδίΰω, νοιιθίτί'ω,

φρίνόω, σωφρονίζω
δοϊβηοβ, ίιτνστήμη /, Ρ, μάθημα η, Ρ.
δθίβηθ68, ίιτιστήμαι /, ρί, Ρ. Μ&ύιβ-
Πΐαϋοαΐ βοίβηοβ, τα μαθήματα (ΡΙαίο,
ΑνίίΙ.), ή μαθηματική (Ανίβί.)
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δοϊθηίϊίϊο, ΓίΓίστημονικόϊ (Ατίβί.) ; (οί ρθΐ•-
βοηβ), ίΐΓΜΓτή|ΐων (βοϊβηίϊβοαίΐ^ νβΓ8β<1 ϊη
α 8υ1>]ροί) (ΑτίβΙ.)
δοίππί&Γ, μάχαιρα/, άκινάκηϊ τη (ΗβΤ.)
8θίοη, 4{οϊ τη, V, θάλοϊ η, V, φίτ<υμα η, V
8θΪ380Γ8, διιτλή μάχαιρα Ρ
8θθίϊ, ο-κώιττω, κίρτομί'ω 7, χλιυάζω Ρ
8θθίΕη£, χλίνασ-(ΐ<ί5 Ι», Ρ
8οοΜ : «. Βίαπιβ

8οορβ : Ργθθ βοορβ (τηβΙαρΚ.), €ύρυχωρ£α/|
Ρ
8θΟΓθ1ΐ, ττίρικαίω (ΗβΤ.). δΰΟΓοΙίθά, στα-
θίυτάί Γ
8οοΓβ : υ. Ίνβηί7
8οθΓη: ν. (1) Οοπίβιιιρί, (2) ϋββρίβθ
8οθΓΠβΓ, ίγγΛασ-τήί τη, V
8θΟΓπίυ], όλίγωρο: Ρ
βοοΓρίοη, σκορπίοϊ τη. ΡτονβΛβ, Α 800Γ-
ρίοη Ιυι-ί'8 υη<1βΓ θυθγ^ βίοηβ, <ν ιταντί

ο-κορττίο9 φρουρίϊ λίθω (8ορΗ. /ταρτη.) :

οί οειίοΐιϊη^ α ΤεγΙλγ, κορώνη ο-κοριτίον
ήριταο-ί (ΑηΐΗ.)
δοοίΐηάτβΐ, ιτανοΰργθ5 τη, μαστίγια: τη
8οοαΓ : ». Οΐθ&η

δοουΓββ : ι». (1) Πθ8, λνΐιϊρ, (2) Ρ1β.§υβ
δοοιιί, ο-κοιγοϊ τ» : ν. αίβο ΚβοοηηοΐίΓβ
δοονί (νβνΐ)), σκυθρωττάζω Ρ, σ-ννοφρυοομαι
7
8θΓ&ρ (οί ίθθά), ψωμόϊ »1
δοΓαρβ, {{ω Γ, κνάω (ΗβΤ.). δοΓβ,ρβ »\ν&^,
διαμάω. 8θΓβρθΓ (βίπβϊΐ), στλ€γγ£ϊ /,
Ρ
8θΓ8,ίοΗ (υβτδ), τρίβω, άμύο-ο-ω V, ξαίνω V
δοΓβ,ίοΙπη^, κνήσ-υ/, Ρ
8θΓ6£ΐΠ1 (βωόβί.), κρανγή/| κλαγγή/1 7
δοΓβ&ΠΙ (νετύ), βοάω, φθίγγομαι, μη κ άο μα ι Γ,

κλάζω Γ, λάσ-κω Γ
δοΓθβη (βηδβΐ., ΙΊι. αηά τιιβίηρη.), πρόβλημα
η,7
δοΓβθΠ (νβτΐ), τηβίαρη. προβάλλομαι (ιΐ8θ
&3 ίΐη βχοαβθ) Ρ

βοΐ'θ•»• ιιρ: ΒβίοΓβ ΛβΪΓ Γββοΐιιίϊοη ΐβ
ΒΟΓβνβά αρ, ττρίν ξυνταχθήναι τήν δόξαν

(Πίπα.)
δοποοίβ, γράφ•

δοΓΪΟβ, γραμματ«ν5 τη, Ρ
8θΓθ11, δΛτο»/
δοπιρίθ : ν. ΗββίίίΐΙθ. Ηανβ βοι-υρίββ,

ίνθίμιον ιτοιίομαι (Τ/ΐηβ.), ΟΤ 118β ίμττοδών.
Ο&ΙΙββ 80Γυρ1β8, ίνθΰμιόν ΤΙ τίβημι {Εν/Τ.)
8θΠΐρϋ1θ118, ιάπβήϊ, ίνθνμιον ιτοιοιίμ€νο5
(ΤΗηο.), ακριβή* Ρ
8οπιίίηΪ8θ : ν. Εχ&πιΐηθ
8οηΐΙϊη7, δοκιμασία /, Ρ, ίίθυνα /, Ρ.
δαοιαϊί ίο α 8οηιϋη7, €ίθΐνην δίδωμι Ρ
8θαά (οβίΟΓβ ίΗθ νϊηά), <ξ ονρίιβν δραμιίν
(8θρ/ΐ.), ονρία «φΐί'ναι (ΡΙαίο)
8ϋϋ£Βθ, θόρυβο; τη, ταραχή/"
8θθ1ρΙθΓ, άγαλματοίΓοιοί τη (ΗβΤ.), λιβοιιργ^ί
τη, Ρ. 8θΙΐ1ρίθΓ'β βίνΐάϊο, ίρμογλυφίϊον
η (ΡΙαΛο)
8ουπι, καθάρματα η, ρΐ
δοΐΙΓΓΪΙΪΙ^, βωμολοχία {, Ρ, βωμολ(5χον τι
(Αν.)

8θ11Γΐϊ1θ113, βωμολ(5χο5 Ρ
8ο^<;1ΐθ, δρί'ττανον η. δο^ίΗβά (οί οΗλγϊοΙ»),
δρΐττανηφ^ρος (Χβη.)
8θ&, θάλαο-ο-α/Ι ιτΛαγοϊ η, Ίτάντοί τη, σαλοϊ

τη, V, αλ5 /, V. οίδμα άλ<!« V, οΙ8μα
θαλάσ-ο-ηϊ V. Οί ΟΓ Οθ1θη£Η1£ ΪΟ Λβ
8βα, θαλάσ-ο-ιο5. ττίλάγιοϊ, ττίντιοϊ V, όίλ«>5
Γ, ίνάλιο5 Κ. 8β»-1)ββίβη, 8β8.-§ΪΓί,
ιτίρίρρντο5, άμφίρρντοϊ 7, άλίκτυιτοϊ V,

αλίρροθοΐ V, πιρίκλικτΓος V, άμφίκλυστο*
V, θαλαο-ο-ίιτληκτοί V. Βθ 8β£^^ΪΓί,
ιτιρικλνίομαι (ΤΗυΛ.). Β^ ίΐΐθ 868,, ΝβΛΓ
Ιΐιβ 8βα, πάραλοϊ, παράλιος, παράκτιοι V,

■π-αραθαλάο-σ-105 Ρ, <πιθαλάο-ο-ιθ5 Ρ. 8θΛ-
ίθ88β(1, άλίιτλαγκτοϊ V, θαλασο-οίΓλαγκτοί
V. ΑΙ 8βα, Οη Ιΐιβ Ιιίί,Ίι 8βα8, π<λάγιο$,
μ£τίωρο5 Ρ, μϊτάρσιοϊ (ΗβΤ.). Ββ70ηά
ίΐΐθ ββα, ύιτίρπόντιοϊ Γ. ΜαβΙβΓ οί ίΐιβ
868,, νανκράτωρ Ρ, θαλαο-ο-οκράτωρ Ρ. Ββ
πιαβΙβΓ οί ίΐιβ 8ββ., νανκρατ^ω Ρ, θαλαο--
ο•οκρατί"ω Ρ. Ρυί ίο 868, : ν. 8βΐ].
Ογο38 ίΗθ 860,, νανο-θλοομαι (Εν,τ.). Βθ
Β,ί 8βα, μ<τιωρί{ομαι (ΤηΗβ.), θαλαο-στύω

(Τηιιο.). ΑποΙιογ ϊη ίΗβ ορβη βββ,,
άιτοο-αλινο ίττ' άγκυρα: μ«τ('ωρο5 (ΰβτη.).
8θ8-008,8ί : V. βΙΐΟΓΘ. δββ^β^Ηί, »αν-
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μαχία /, Ρ. Εη§α§β ίη α. ββα-ίΐςηύ,
νανμαχίω Ρ. Τηβ^ Μ'βΓβ οαρίϋΓβά 8.4
86α, μίτώροι (άλωσαν (Τ/ΐΗΟ.). Το αΐ-
ί&ώί ϊη Ιΐΐβ Ορβη 868, {ν τή (ύρυχωρία.
ίπιθί'σ-θαι (ΤΚηο.). Τηι•οντ ϊηίο *ηβ 868,
ιτοντίζ» V, καταιτοντίζω Ρ, θαλάσσιον

ίκρίτττω (ι5ορλ.). δ68.-ίϋΠη§, ναυτικό;,

ναυιτόροί Γ. 8<;.αιηα,η : ν. δαίΙοΓ. 8θλ-
ΐηοηβίβΓ, μύραινα /, V. δβ8-ΓΟΟΠ1,

«ύρυχωρία /, Ρ. 8ι•;ι-\νι•οι1 φϋκοϊ η.
Βθ ΚΟίΙ-κίπκ., ναυτιάω Ρ. ΡτονβτΙβ, 8βΛ
οί ίΐΌΙΙοΙββ, ιτίλαγοί κακήν (ΑβίΰΗ.),
τρικυμία κακών (Ακαι'Ιι.), άληθινόν ιτ-ί'λαγο;

•πραγμάτων (Μετιαηάβτ) : Τΐΐθ οϋγ Ϊ8 &ί
868, ή ιτάλΐϊ 4ν σάλω ίστί (Σι/βίαβ)

8β&1 (απίαιαΐ), φώκη /; (ύήηξ ίο 8β»1
■ντΐίΗ), σφραγίϊ /) (ϊπΐρΓ638ίθΙΙ ιπ;κ]ο),
θ"ήμαντρον η, σφραγί»^, V, σφράγισμα 71,
V, σημαντήριον Π, V. ΒΓβ&Μη§ ίΐΐβ
8θα1, ΐξίλίξα; ττιριβολά; σφραγισμάτων

(Εητ.)
δθ&1 (νβτΒ), κατασφραγίξω, σφραγίζω V,

σημαίνομαι Ρ. Ηθ Ιίββρβ Ηίηίδβΐΐ ΗθΓ-
Πΐβϋϋαΐΐ^ ββαίθά, 4ν οΐκίσκω αϋτον καθ

(ίρξα; τηρίΐ (ΰβηι.)
8«,ιι η, ραφή/
8βαΓ, καίω αηά κάω. δθ&τθά οοηβοΐβηοβ,

αναισθησία/, Ρ
δθΛΓΟΠ («ωόβί.), ϊριυνα/ ζήτησίϊ/
δ68ΓΟΠ (νβτΐ)), ίρίννάω, άναζητέω Ρ; (£θΓ 8.
ίηίβί), φωράω .Ρ : ν. αίβο 8θβ1ί. δβ&ΓΟΠ
οπί, έκμανθάνω, ίξίρίυνά» Γ
δθ&ΓοΙίθΓ, ζητητήϊ «1, Ρ
8β&ΓθΗϊπ§; (αφ'. τηβίαρΗ.), ακριβή; Ρ
8βΛ8οη («ΜΟ«ί.), χρ<5νοϊ τη, ώρα / ^μαρ π,
Γ. ΡΓΟρβΓ 868.80Π, καιρό; «Ι, ακμή/, Γ.
ΓανοιίΓ&Μβ 868,80η, ωραία / (Ώβηι.).
Ι'Ί-πίΐΝ θ£ ϋΐ6 8688011, τα ωραία

(ΤΚν,ο.)
δβΟβΟΠ («βτδ), αρτνω V, ήδύνω Ρ
δθ880Ι18θ1θ, ώραίοϊ, καίριος ίττ-ίκαιρο;, «ΰ-

καιροΐ, ακμαίοι V. Ββ 86880Π8θΐ6, καιρόν
Ιχω (ΤΗηα.)
δβ&βΟΠ&οΙ^, «Ι; καιρόν, {ν καιρώ, μ<τά καιρόν,

(ν καλψ, (Ι; δίον, (νκαίρω; Ρ

8β88οηίη£ : ν. ΚβΙίβΗ
8β»ΐ (ίκδβί.), ϊδο$ η, Υ, 2δρα / θάκο« τη,
δίφρο5 τη, θρόνο; τη, θώκο; ηι, V, θάκημα η,
V, έδώλιον η (ηβη.ρΐ.), V; (£ογ ΓΟ^νβΓδ),
ξνγόν V, σίλμα η, Γ. ΙΊόιιΙ 8β3.ί,
ττροίδρία / Ρ. Ι νϊΐΐ Γ6311Π1Θ Π17 868.1;,
καταβήσομαι (ρτορ. άββοβηά ίΓΟΠΙ Λθ
βήμα) (ΰβτη.)
δβ&ί (««ΤΟ), καθίζω, ιδρύω. Βθ 8θ8.ίθ(1 : V.
8ϊί. 8β&1β<1 οιι ογ ηβαΓ, !φ<8ρο$ V
δβ^νΟΓίΗ^, ΤΓλώϊμοϊ Ρ. ΝοΙ 8β8νθΓ41ΐ7,
απλον$ Ρ

8β06<1β, αφίσταμαι, αττοστατίω V
860Θ88ΪΟΠ, άΐΓ<5σταο-ΐϊ/
δεοΐαάβ : ν. Ηίάβ
δβοοηά, διντίοοϊ, (οί Ινο) ίτ«ροϊ. δβοοηο!
ρ1&06, τά δ£ΐίτίρα, τα δίντίριία Ρ. Ιη Ιηθ
86οοη(1 ρΐαοβ, <Ητ€ΐτα, δ<ντ(ρον, τ& δίύτ<ρον.
δβοοηά Ιίηΐθ, το 8<ντ<ρον : ν. αίβο Α§;ιίη.
()η ΐΐιρ 86θυιιι"1 (]αν,δί\π•ίραίο5 Ρ. δβοοηά
ίο ΠΟΙΙβ ϊη ^ά§ίη§, οΰδινο$ ήσσων
γνώναι (ΤΗτίΟ.). 8εθθη<1-Γ8ΐβ, φανλο9.
Ρνουβτύ, δβοοηά-οβδί οονίΓββ, &<ΰτ<ρο«
■π-λοϋϊ (ΡΙαΙο) : δβοοηά ίηου^ηίε οββΐ,
ψ(νδ<ι γαρ ή 'ττίνοια τήν γνώμην (ΐίορΚ.)
δβΟΟΙίά (υβτδ), σννίϊιτον Ρ, συνηγορίω V.
δεοοηα (θΗογΙβ) : ν. Ηβίρ
δβΟΟηά&Γ^, δίύτίροϊ, ί1στ€ρθ5. δβΟΟΠίΐΛΓ^
πιβ,Ιίβι•, ττάρ«ργον η. ΤΗϊηϋη^ βνβΓ^-
ύηϊη£ 6ΐββ ββοοηοΐα^ ίο..., νομίσαϊ
ιτάντα ΐστίρα <Ιναι ιτροϊ τί... (ΤΆμοΑ
ΤΓΘ&υ 88 8ββθαά8Γ7, ττάρίργον οτ ίκ

τταρί'ργου ιτοκΌμαι Ρ, ίν τταρφγω τίθ<μαι
(8οΡΚ.)
8θογθΙ [αά].), κρυτττόϊ, κρνφαΐοϊ, κρύφιοι,
άττόρρητο5, άρρητοι, άδηλοί, άφανήϊ, άσημο;,

λαθραίοι V, σκότιο» V. δβΟΓθί ρΐαοβ,

μνχόϊ τη, V. Κββρ 8Θ0Γ6Ϊ, στίγω,
κρύιττ», ο-ιγη καλύ-ιττω V, αττορρητον
ττοιίομαι (ΗβΤ.).
8βΟΓβί, 8θΟΓΘ07 (βϊώβΐ.), ΤΟ κρυτττόν Ρ,
απόρρητον τι Ρ, τα άττόρρητα Ρ. Αβ 8
ΒβΟΓβί, ίν άττορρήτ» Ρ. δίβ,ίβ 8βΟΓβ(8,
τά άιτιίρρητα (ΰβτη.). Βθ ΪΠ 4ΐΐ6 δβΟΓβΙ,
μιτίχω τοΟ λόγον {ΗβΤ.)
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8βΟΓβί»Γ7, γραμματίίΐ τη, Ρ
δβοχβίθ : ν. Ηϊάβ
ΒβΟΓβΙΙ^, λάθρα, λαθραία*, κρίβδην, κρνφα Ρ,
«κ τοΰ άφανοϊϊ (ΤΚν,Ο.), <ν άπορρήτω Ρ;
ΟΤ 118β λανθάνω

δβθυϊοη, τμήμα η, Ρ
8θοπγθ (αφ'.) : ν. 8β,ίθ

δβΟΙΙΓΘ (νβτύ), σ-ωζω, φυλάσ-σ-ω, πίριοτίλλω,

βίβαιιίω «ίΐε? βίβαιόΌμαι Ρ
8ροππΙγ, άσφάλίΐα / άδ£ΐα / το ά8«5
(7%«0.), το πιοτον, τά πιστά; (ρΐβοΐ^β),
ίγγνη/ Μχνρανη, Ρ, παρακαταθήκη / Ρ;
(ρβΓβοηαΙ), «μηροί τη, Ρ. Οίνβ ω ββοτι-
τϋγ, όμηρίΰω (Εητ.)
δθίΐίΐίο, (δκηλοϊ, ίΰκολοϊ Ρ
8θάβηΙ&Γ7, ίδραΐοβ Ρ
δβάίπίβηί, ύπάστασίϊ/, Ρ
δβάϊϋοη : ν. ϋίδΟΓάθΓ, Ε&οίίοη
δβθ!ΐ106, πείθω, απατάω, ύφαιρίω αηΊ ίιφαι-
ρέομαί, δελεάζω Ρ, ψυχαγωγε'ω Ρ, άναπείθω
Ρ ; (α \70ηΐίΐη), λωβάομαι, μοιχενω Ρ
δθάαοΐϊοη (»»ι ςβηβταΐ ββηββ), ψυχαγωγία/,
Ρ
8θάιιοΐίνβ, επαγωγοί Ρ, ίφολκίς Ρ, ψυχα
γωγικοί Ρ
8ββ, όράω, €ΐδον, είσοράω, καθοράω, προσοράω,

(φοράω, θεάομαι, θεωρεω, βλέπω, αποβλέπω,

προσβλέπω, άθρίω, δερκομαι Κ, προσδε'ρ-

κομαι Κ, λίίσσω V, αίγάζω V. 8βθ !

Ιδού, ην, ην Ιδού. 0θΓΠ6, Ιβί Π1Θ 8βθ !

φερ' ϊδ» (ΡΙαΙο). 8ββ (υικΙθΓβΙαηά),
αίσθάνομαι, γιγνώσκω. 8βθ 0£8,ϊη, άνα-

βλε'πω Ρ. 8βθ 8,ΐηΪ88, παροράω Ρ. 8θβ
ΟθίοΓβ ΟΠΘ, προοράω Ρ, προλείσσω V.

8βθ £γοπι {λ γ, ίξοράω V. 8ββ η,Ι, α

{ξΐβ,ηοβ, σννοράω Ρ. Γάνθ 1)0 8ββ, ίπεϊδον
Ρ. Οηβ πιιΐδί, 866, θεατεΌν Ρ. Οηθ
ν?ηθ 8668, κατοπτηϊ τη, V. Οηθ νΗο
8668 8,11 *ηίη§8, πανάπτηβ τη, V. Ρτονβτο,
Ενβη α οΐϊηά πιβ,η οβ,η βββ ίηβ,ί, καΐ
τυφλφ γ€ δήλον (ΡΙαΙο)
8θθά, σπέρμα η, σπορά / γενοί η, γόνο; 7»,
Γ; (τηβίαρΑ.) αρχή / αφορμή/ δθ6<3-

ίίπΐθ, αροτοΐ τη, ο-ττορά/
δββίη^ (βιώβί.) : ν. 8ϊ§ηί

8ρρ1ί, ζητεω, ερευνάω, θηράω, θηρεύω, μετέρ
χομαι, ματενω Κ, μαστενω Ρ, μαίομαι V,

Ιχνεΰω V, άναζητεω Ρ ; (ίΐίπι ιιΐ), σπεύδω,
σπουδάζω, ίφίεμαι ; (ίπ πιαιτία^ρ), μνη-
στεΰω. Οηθ ΐηυδί βββίί, Ιητητίον Ρ.
8οια§ηί, ϊητητίϊ Γ. Τηϊη§ βου§Η<;,
ϊήτημα η, V. Οθθά 8,4 866ΐΐίη§, μαστή-
ρΐΛ5 V

86θ1ίίΠ£ (βηΙ>8ΐ.), ζήτησίϊ/
8βΡΐπ, δοκί'ω, φαίνομαι, ϊοικα, φαντάζομαι,

Ινδάλλομαι. IX 866Π18, δοκ<ΐ, ?οικ«(ν).
Αβ ΪΙ 8001115, ώ5 δοκίΐ, ώϊ ?οικί(ν), ώ?
σάφ' ιΐκάσαι V. 1 1 866Π13 ^οοι'ΐ, δοκίΐ.

Ρτονβτ}), ΝθΙ Ϊ0 866Π1, ουί ίο 06, οΰ γάρ
δοκ€Ϊν άριστοι άλλ* €ΐναι ΘΛίΐ (4ββθΑ.)
8βθπιϊη§, φαινόμ«νο5 Ρ
δββΠΐϊη^Ι^, «οικότως
8ρριιι1ίηβ88, ίνκοο-μία / το κάο-μιον, το ίδ-
κοσμον Ρ, «ύττρίπ-ίΐα/ Ρ
8ββηΐ1γ, καλό;, €ύσχήμ»ν, ίΰίΓρίττήί, κόσ-μιοϊ,

€ΰκοσ-μθ5

866Π, Το 1)6 86Θ11, θίατίίϊ, ορατοί Ρ, θεατίΌϊ
Ρ, έπόψιμο; V. Το 1)6 86611 Εί 8, §1»Π06,
€νθ-ΰνθπΤ05 Ρ. 8ββΠ β,ίβ,Γ, 6ΤΓ<ίψι05 V,
ίΐαγήϊ Ρ. Ε&81Ι7 866Π, «νθίώρητοϊ Ρ.
λνοΓίπ. 866ΪΠ§, άξιοθί'ατοϊ Ρ
8ββΓ : ν. Ρι-ορηβΐ
866ΐΗβ (αοΐ.), ϊψω, (ηβηΐ.) Χ,Ια

8θθ^(16ηί, τμήμα η, Ρ
8θίζθ, αΐρ^ω, λαμβάνω, καταλαμβάνω, συλ

λαμβάνω, (πιλαμβάνω, κρατίω, αρπάζω,

άπτομαι, εφάπτομαι, χαροΌμαι, συναρπάξω
V, άναρπάζω V, άνθάπτομαι V, μάρπτω V,

δράσ-σ-ομαι V. Βθ κοϊζρίΐ, άλίσκομαι.
8βίζβ Λ8 (Ι ρΙρΓί^Ρ, προσ-ίνίχυράζω (ϋβ)ΙΙ.).
8βίζθ 8,3 ΟΠβ'8 ρΓΟρβΓΐ^, ^υσιάζω (Είντ.).
8βΐζθ ΒβΟΓβί,Ι^, νπολαμβάνω Ρ. δθΐζθ
(ίΗβ ορροΓίιιηϊ<;7)ι χρίομαι. Οηβ ιηαβ*
8ΘΪΖΘ, ληπτίον Ρ
δβϊζίηο; (βν,ίίΐ.), λήψι»/ Ρ
δβίζϋΓΘ (θ£ & άΪ8688θ), άντίληψυ / Ρ.
Κΐ^Ηί οί δθίζιΐΓβ, οΐλα η, ρΐ, Ρ
δθΙάοΓη, ολιγάκι$, οτ ιιββ αά}. σ-πάνιο$
δβίβοί : ν. όηοοβθ. δβίβοΐβά : ν. ΟΗοίοβ

(αά).). δβίβοίϊοη : ν. Οήοϊοβ («κόβί.)
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8β1£ (βτηρη.), αύτ<5«. 8β1ί (τβββχίνβ) : ν.

Μ.γ3β\ί, ΥοιΐΓ9β1ί, Οηβββίί. ~Βγ οηβ-

Ββΐί, 0£ Οηβδβΐί, αϋτάς, αυτόματο*. 8β1£-
οαΐΐβά, αύτόκλητοί V. 8β1£-<1βΙθ<:ίβά,

αύτόφωροϊ V. 8θ1£-ϊηοιΐΓΓβά, δβ1£-ίη-

βϊβίβά, αύθαίρίτο*. 8β1£-ρθδ3β8δβά, «αυ-
τοΰ ΟΤ ένδον γιγνόμ€νο5 V, ϊνδον ων Ρ.
8β1£-ρι•οάιιοβά, αίτ<!μ.ορφο5 V. 8β1£-

βΙα^Ίη^, αντοκτονο* V. 8β1£-80νπ, αύ-

τόΌττοροί V. 8β1£-81ΐίΒθίβηί, αυτάρκη*.
δβ1£-ίίΐ11£η<;, αυτοδίδακτο* V. 8β1£-ίθΓ-

πιεπΙΟΓ, ό «αυτόν τιμωρούμενος (ηαηιβ

ο/ ρΐαφ 1
>
ι/

Μβηαηάβν). δβΗ-νίΙΙβά,
αύθάδηϊ, αυτόβουλο* Υ. 8β1£-^νοΛϊη§,

αυτουργό*. (Α11 Ββϊη§) Ϊ8 8θ1£-ΟΟΠ-

Ιαίηβ(1, ϊστηκίν αύτο «ν αΰτάί (ΡΙαίο)
8θ1£-Οθηβ(1βΠΟβ, ίητίρηφανία,/ϊ Ρ
δβίββίί, φίλαυτοι (ΑτίβΙ.)
8β1ίΪ8ΐιηβ88, το φίλαντον (ΡΙηίανοΗ)
8β1£-νή11βά: υ. 8β1£. Ββ 8β1£-\νί11βά,
αυθαδίζομαι (ΡΙαίο)

8θ11, ττωλί'ω, ττι-ιτράσ-κω, ίμπολάω, δκμιτολά»

V
,

ίξίμττολάω V
,

αποδίδομαι /
',

άγοράξω
Ρ, {κΐΓΐΊΓράο-κω Ρ, ί'ξαργυρίζω Ρ. Ρϋί υρ
£θΓ 8&1β, διατίθίμαι Ρ, αποκηρύσσω Ρ.
8ο1ά, •π•ρατό5 V. ΎΓή&Ι ιηιιβί 1)β δοΐιΐ,

ιτρατίοί Ρ. Ηο\ν Ϊ8 οογπ δβΐΐΐης 1 •»•**

ο ο-ΐτοϊ ώνιοϊ ; (Αγ.). ΊΟιβγ βτβ οοιι^Ηΐ;
αηά βοΐά νΐΐηοιίυ 1ειιον/ϊη§ ίί

,

λανθάνουο-'

άττίμιτολώμίνοι (.
1 /'.)

8θ11θγ, ιτρατήρ τη, Ρ ; (\ίγ Γβίαΐΐ), ιταλιγκά-
ιτηλο* τη, Ρ
8β11ίη£ (βϊώίΐ.), ττράσ-1%/
8βπιΙ)1&ηοβ : ν. Ιιΐΐίβηβδβ

8θΠΐϊθίΓθ1β, ήμικΰκλιον 71, Ρ

δβη&ίθ, βουλή /, γ«ρουο-£α/
8θΠ£ΐΐ0Γ, βουλιυτή* ιη
8βΙ1<1, δβηά ίοΐΐΐι, ίημι, άφίημι, ίξίημι,
ττίμττω, ττροπίμττω, ορμάω, «ξορμάω, ο-τίλλ»,

ιτροστέλλομαι V
,

Ιαλλω V. δβηά α§&ίιΐ5ΐ,

<φίη μι. 8βηά ίΙΜ',1 γ
, 4 κττί'μιτω, άττοοτίλλω ;

(ρΓΪνϊΙ^), ύ•7Γίκιτ«'μπ•ω. δβηά άονη,
καθίημι. 8βΠ(1 £θΓ, στΛλομαι, μ«ταιτ<μ-
ττομαι Ρ. δβηά £θΓν78,π3, ιι-ροπίμιτω.
8βηά ίη, ιΐσ-πίμπ». δβηά οη ίο, 4»ι-

ΐΓίμιτω, Ιγκατασκήιττω V. 8βη(1 Οΐΐί,
ίκιτίμιτ», εξορμάω, δβηά ΓΟυηά (ΟΓάβΓβ),

ττίριαγγί'λλω Ρ. δβηά ΐηΓΟΙΙ^η, διΐημι.
δβηά ί/Ο, ιτροο-ΐΓίμπω. δβηά Ιΐρ, αναβι
βάζω Ρ. δβηά νίΐη, ο-υμιτίμιτω. 8βηά
>νοι•ά, «ττιο-τΛλω. Οηβ ωυβί ββηά,

■π-ίμπτίον Ρ. δβηί, ΐΓίμιττοί Ρ, Ιαλτο* V.
δβηί £ογ, μ€τάιτ«μ•!Γτοί Ρ. 8βηί; Γγοπι
£&Γ, τηλβΊτομίΓΟϊ V

8βηάϊη§ («Ιίόίί.), ττομιτή /
,

■π-ί'μψίϊ /, Ρ.
8βηάϊη§ Λ\ν.τ.}• ογ ουί, άττοο-τολή /, ίκ-

8βηΪ0Γ, 1Γρ€0-βΰτ(ρ05
8βη8»ϋοη, 8βηββ, α1ο-θηο-ι»_/. 01)]βοί8 ο£
ββηδ&ίϊοη, τα αίο-βιρΐ (ΡΙαίο). Ηβνβ &
ββηβ&ίίοη, αϊο-θηο-ιν αίο-βάνομαι (ΡΙαίο).
Τηβ 8011868, αί αΙο-6ήο-<ι$ Ρ. Ββ αρρΓβ-
ηβηάβά ογ ΐΗβ 3βη8β8, αϊο-θηο-ιν τταρίχω
Ρ. Αοΐΐίβηβδδ θ£ 861186, (ύαισβηο-ία /

(ΡΙαίο). Οοοά 8βηββ, νοΰί 7», φρόνηο-ι$
/, Ρ, φρ('ν«5 /, V. Ιη οηβ'β 8βη8β8,

ί'μφρων. Ββ 111 Οηβ'β 36Π868, φρονί'ω, γ5

φρονι'ω, ο-ωφρονίω. Κββρϊη^ 3.8 βίοββΐ^
&8 ρ083ΪΙ)1β ίο Ιΐΐβ ββηβΓΟ,Ι 8βη8β οί Ιίίι;

ϋβίυαΐ βρβββηββ, ίχάμ€νο5 8 η ίγγΰτατα
τήϊ ξυμπάο-η5 γνώμηϊ των άληθώ; λίχβίντων

(ΤΗηο.)
8βηββ1β88 : ν. ΕοοΙϊβΙι, Μβά
δβπΒίοΙθ, φρόνιμο! : ν. αίιο "ννϊββ
δβπκίΐϊνβ (ίο βχΙβΓηαΙ ϊπιρΓβδβϊοηβ), «4-

τταβήϊ (^Πί(.)
8οιΐ5ΐια1, άκάλαοτοϊ, άο-βλγήϊ Ρ

8βη8ΐ18,1ϊΐ7, ακολασία /, Ρ, 4ο-Λγ«ια /,

Ρ
δβηίθηοβ (βκδίί.), λογο« »» ; (ο£ α οοηγϊ),

δίκη /, κρίσι; /, ψηφο« /. 'ννίΐβη 8βη-
ίβηοβ ηβ,ά σββη §ϊνβη α^αϊηβυ ηϊηι,

καταχ<ιροτονηβ«ν αύτοϋ (Όβτη.)
δβηίβηοβ («βτό), τιμάω Ρ, α» τιμάταί μοι ο

άνήρ θανάτου, ΙίΙ. Ηβ Λ8868δβ8 ΠΙ ν ρβη»1ί γ

αί άβ»ίη (ΡΙαίο)
δοηίβηΐίοιίδ (βοϊηβΓ θ£ πιαχϊηΐδ), γνωμο-
τύπο» (Ατ.)
8βηΙΐπιβη<;, γνώμη /, 8<5{α_/"
8βηϋηβ1, φύλαξ τη, φρουρά ιη, V



8βηΙι•γ-άιιίγ—δβίίΐβ 229

8βηίΐ7-<1α4;7, φυλακή/
8βρ&ΓΕ*β (αφ.), δι«στώ», Ιδιο», οτ ναέ χωρί»
δβρκΓίΐΙβ (τβί'6), λύω, διακρίνω, διαιρίω,

διείργω, χωρίζω, ορίζω, διαζ€ύγνυμι, σχίζω V,

διαχωρίζω Ρ, διασττάω Ρ. 8βρβ.Γαίθ
ίΐΌΠΙ, απολύω, αποχωρίζω Ρ, αποσχίζω Ρ,
άπαρτάω Ρ. Βθ 86ρ8.Γα£βά, διίσταμαι,
διχοστατίω, διίχω Ρ. Ββ ββρ&Γαίβά
ίΐ'ΟΠΙ, άττοσπάομαι

ΒθρίΙΓΘιΙβΙ^, δίχα, χωρίς, Ιδία Ρ, καβ' ΐκαστον
Ρ
δβρ&Γαϋοη, απαλλαγή / χώρισμα» τη, Ρ,
διάλνσι»/ Ρ
δθρίβΠΙΟβΓ : τιββ πιρί το φθινάπωρον Ρ
8βρα1θ1ΐΓ£ΐ1, ίπιτάφιο» Ρ, επιτύμβιο» V
δβραΙοηΓθ, τάφο$ τη, τύμβο; τη, V. Ρτονβτο,
ΤΊιθ ■ντηοΐθ βατΐη ίβ ίηβ ββριιΙοηΓβ οί
ίίΐιτιουβ ηιβη, ανδρών επιφανών πάσα γή
τάφο» (ΤΗ™.)
8βριι1ΐ\ΐΓ6, τάφοϊ τη

δβο,υβί, τα <ντ«νθ«ν ΟΤ τάντ€νθ€ν, τα ίχάμίνα

(ΡΙαίο)
δβο,ιιβποβ, διαδοχή/
8θγθ : Ββ ϊη ΐΐιβ 8βΓβ »ηά γβ11ο-νΓ Ιββί,

παρακμάζω Ρ
δβΓβηαάθ (νβτο), κωμάζω V
8βΓβηβ : ν. Οβ,ίπι, (2ιπβ(;
8βΓί, βήϊ τη, V, ΐΓίνίοται τη, ρΐ. Βθ λ 8βι•ί,
θητιύω
8θήβ8, συστοιχία/ (Ατίβί.)
δβΓΪΟΙΙΒ, σπουδαίο;. Ββ 8ΘΙΪ0118, σπουδάζω.
8βήου8 (ο£ ί.Ηίη§8), δίΐνό;, εμβριθής,
βαρύ*
8βΠ0118ΐγ, σπουδή, άγελαστί (ΡΙαίο)
86ΓΪΟυ8Π688, ΟΤΓΟυδή/

δβηρβηί : ν. 8ηα1ίβ
δβιτϊβά ΓαηΙίΒ, πυκναί φάλαγγες (Ηοτη.), ή
πυκνάτη» τή» ξυγκλήσίως (ΤΗν,Ο.)
δβΙΎαηί, θεράπων τη, υπηρέτη; τη, διάκονο»
τη, οίκε'τη; τη, άμφίπολο; τη,/, πράσπολο»
">. / V, δμώ» τη, V, λάτρι» τη, / V,
όιτάων τη, V. Μ;ιί(1-86Γ\•ίΐηί- (υ

.

αοονβ),

βιράπαινα / ύπηρίτι» / οΐκίτι; / V,

6μωΐ» /, V
,

δμωή /, 7; ν. αΙβΟ 81&νβ,
δθΓνϊΙθ

δβΙΎβ (\>θ & ββΓνβ,Π*), δουλεύω, ύπηρετεω,

διακονε'ω, θητεύω, θεραπεύω, λατρεύω, προσ-
πολε'ω V; (θθ θ£ ΒβΓνϊΟΘ ΐο), ώφελέΊα,
εύεργετίω ; (ίη Ιηθ βπη]?), στρατεύω, στρα
τεύομαι. Α 11 Πψ Η10ΠΘ7 18 Β.Ι γΟΜΤ 86Γ-
νίοβ, σο! ύπάρχη τα «μα χρήματα {ΡΙαίο)
δθΓνίοθ (οί 8, ββΓνβ,Πΐ;), θεραπεία/, δουλεία/ λατρεία/ θητ€ία/ διακονία/ Ρ, ίπη-
ρ«ο-ία / Ρ, υπουργία / V: V. αίκυ
Ββηθ£(;, Κϊηάηβββ
δβΓνίοθ»1)1θ : ν. ϋββίαΐ
δβΓνϋθ, δούλιοϊ V

,

δούλίΐοϊ V
,

δουλικά» Ρ
,

δονλοίΓρΐπήδ Ρ, βητικά» Ρ, άν<λ«ύβ<ρο» Ρ.
Τΐΐθ 8βΓνί1θ 08.8Ϊ6, ΤΟ ΊΓίνίΟ-τικόν ϊβνο»

(ΡΙαίο)
8βΓνΐ1ΪΙγ, άν«λ«νθ(ρία/ Ρ

,

δονλοπρίΐΓ<ια/ Ρ

δβΓνϊΙϋάβ : ν. 81»νθΓ7
8θ4 (βίίδβί.), ίταιρίία/ Ρ
δβί (νβτο) : ν. ΡΙβΛΘ. δβί (πιαίίθ ΐο βίί),
καθίζω. 8βυ &1)οαί : ν. Αίίβπιρί. δβί
αςαϊηβύ οηθ πποί 1)*>γ, ο-υμβάλλω, άνθ-

ίστημι Ρ. δβΐ οαί : ν. Όβρβ,Γί. 8θΙ
γϊ§;1ιΙ : ν. Οοιτβοί. 8βί αροη, 4πιτίθ«μαι
Ρ. δθ* (θ8 ϋΐθ βυη), δύω, φθίνω V. δθί

α ρΓΪΟΘ 0η οηβ'β Ιΐβαθ, ίιτικηρύττω χρή
ματα τινι (Ώβτη.). δβ(; β.§απΐ8ΐ; (αά).),
αντίπαλο»

δθΐ4ίη§ (οί 8«η), δνο-μή/; (οί βαη, βϊβ,γβ,
βίο.), δύο•ΐ5 / Ρτονβτο, Ιιϊίβ'β ββΜίη^
8Τΐη, βίον δύντο» αύγαί (ΑβββΗ.)
δβίίΐβ (ίη & άννβΐΐϊη^) (αοΐ.), οΐκίζω, κατ
οικίζω, <Ιο-οικίζω, ένοικίζω, ιδρύω, καθιδρύω,

καταναίω V. Ηβΐρ ίο Ββίίΐβ, σνγκαθ-
ίο-τημι Ρ. δβΐύΐβ (ηβη!.), οΐκίω, μετοικί'ω,
κατοικίω Ρ

,

ναίω V
. Ι ββίίΐβοί ί»Γ ΪΓ0Π1

ίΐιο 1ιοηΐί>8 οί ηιβη, τηλοΟ γαρ οίκων
βίοτον ίξιδρυσάμην (Ευ,Τ.). δβΐίΐβ (β,Γ-
Γβ,η^θ), καθίστημι, τάσσω, διατάσσω,

διαπράσσομαι, κραίνω V
.

δθΐίΐβ (άϊίΓθΓ-
βηοβδ), διαλύω αηά διαλύομαι Ρ, διατί-
θ«μαι Ρ. δβίίΐθ υρ, τον έξιτασμον ΤΓΟΙ&-
μαι (Όβτη.). Ιί 13 δοΐΐΐβίΐ, δοκίϊ, δί'δοκται.
δθΐΐΐβά (βκίαΐ ιΐϊχΐιοίΐ), {δραΐοϊ, καθιστώ; ;

(»§Γββά υροη), ρητά» Ρ, τακτά» Ρ.
δθύύΐβά βί&ίβ, κατάστασι»/ ϊξι»/ Ρ
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δθΜίβΓ, ίποικος Τη, /, μί'τοικο! 771, /, κλη-
ροΰχοί τη, /, Ρ. Έοάγ οί ββΜΐβι-β,
κληρουχία / (Τηΐίΰ. )
δβίίΗησ(ίΐίΛ«Λ), μ«τοικ£α/) V, μιτοίκησις /,Ρ
8βνβη, *πτά. δβνβηίΗ, ϊβδομος. 8βνβη

ίίιπΘΒ, ίίττάκις. δβνβηίββη, ίτττακαίδίκα

Ρ. 8βνβηΙν, ίβδομιήκοντα/'. 8βνβη ηιιη-
άΓθά, ίπτακόσιοι Ρ. 8βνβη ίηοηβ&ηϋ,
{ιττακισχίλιοι Ρ. δβνβηίν υηΟΗΒ&ηά,
{πτακισμύριοι Ρ. ίι&3ΐϊΏξ ββνβη Υβ&Γβ,
ίπταέτης Ρ. ΡθΓΪοά οί ββνβη όΊΐνΒ,
έβδοράϊ / (ΑΗίΙ.). Οη *Ηθ ββνβηΐΐι
ά&γ, ίβδομαΐος (ΤΗηο.). ^ιίη ββνβη
££ΐίβ8 (θ£ ΤηβΙ)68), ίιττάστομοϊ V. Εχ-
ρβάϊΐίοη οίΐΐιβββνβη (β^ΛΪηβΙίΤηβΙιβδ),
ΐιττάλογχος στόλος (8ορΗ.). Μ»(3β θ£

ββνβη ϋΐιΐΐ'β Ηϊάββ (οί α βηίθΐά), Ιιττά-

βοιοϊ (8ορη.). λΥ'ίΙη ββνβη βύΓβαηΐθ

(οί ίηβ ΝΠβ), ίπτάρροος (ΑββεΗ.)
ΒβνβΓ : ν. 8βρ&Γ»ίθ
8βνβΓ8,1, πολλοί, ονκ ολίγοι Ρ
8βνβΓ£ΐ11 ν, καβ' Ικαστον Ρ, κατά μέρος Ρ
8βνβΓΘ, χαλίττός, ττικρο'5. ώμό;, τραχύς, δνσ-

άλγητος V ; (θ£ ρ&ϊη), δ<ιν05, βαρύ;. Ηθ
Ϊ8 ΒβνβΓβ ηροη, πολύς ϊγκαται τνϊΐ/ι άαΐ.

(Όβτη.)
δβνβΓβΊν, σφόδρα, χαλ6•π-ώ5 Ρ, Ισχυρώς Ρ
δβνβπίν, πικρότης /, διινότης /, Ρ, χαλι-
πότης/ Ρ, το χαλίΐτόν Ρ
8θ\ν, ρΜπτω, συρράπτω. 8θ\νη, ραπτόϊ
8β•»βΓ : V. Τ>ΤΒΛΙ\

8βνπη£, ραφή/, Ρ
8θΧ, γίνος 71. ΕβιηΛίβ 8βΧ, το θήλυ γένος
ον το θήλυ (Ενν.)
δΗειουίηβββ : ν. Μβαηηβββ
δηβ,οον: ν. Μβαη. δηβ,οον <1γθ38, 8υσ-

χλαινία/ (Ευ/τ.)
δηκάβ, δη&οίον, σκιά /; (§ηοβί), σκιά/
Ί™χή /> «ίδωλον η, V. Τηοββ ϊη ίηβ
βηαάββ ββίονν, οί νέρτφοι V. ΡνονβνΙιβ,
Ηβ ίβ αίΓαϊά οί ηϊβ σννη βη&άον, τήν
αύτοϋ σκιάν δί'δοικίν (Αν.) : Α ΠΙβΓΘ
βΐΐίκίολν (ιιοίΐιϊπίτ αϊ αΐΐ), ιΤδωλον σκιάς

(Αβ8ΰη.)7 καπνού σκιά (8ορηΛ, ίνου σκιά

(Αν.)

8\\&άβ (νβτΐϊ), σκιάξω, καταο-κιαζω, ο-υσκιάΤ,»,

συνηριφέω V, έττ-ισκοτέω Ρ. ΤηΓΟν ίηΐο
ΐΗθ βηαάθ (τηβίαρή.), ίπηλυγάζομαι

(ΤΗηο.)
81ΐ8χ1β(1, 8π£κΙν, σκ«ρ05, κατάσκιος, 8άσκιος
V, «ύσκ (αστός V, κατηριφής V, ανήλιος Υ
δη&άονν, σκιοιιδής Ρ
8Η»ίί (οί 8ρβ8τ), ξυστόν 71, κάμαξ ΤΛ,/, V
81ΐ£ΐ§§γ, δασνς, λάσιος, δάσκιος V, 8ασν-

στιρνος V
81ι;ι1<(', σί£ω, κινί'ω, δονί'ω, τινάσσω V, κρα
δαίνω V, ίλ£λ£ζω V, διασιΟ• Ρ. 8!ια1ί.'
(ΙηΓββΙβηΐησΙν), ιτροηΐ». Ββ βηαίιβη,
σαλ(νω ατιοί σαλινομαι. 81ΐίΐ1ίβ ηαηά$

%νί[|ι, δ«|ιόομ.αι

δηαίιβι•, τινάκτωρ τη, V. ΕαΓίΗ-βΗαΙιβΓ,

σ<ισ(χθων τη, V
δΗΛϊη^ (ίΐώίί.), Ινοσις ^ Γ; (οί ΐηβ
ββΓίΗ), σ<ισμ<$ς τη

δηΛΠον, ληττοβαθής V ; (οί 80Ϊ1), λ(-π•τόγ<ω5
(ΤΗίΐϋ.). δη&Πονβ, τά βραχία Ρ. Τ\\βγ
Γβ,η αβΙιοΓθ ϊη 5ηα11ο\ν -«ΓβΙθΓ, {ς βραχέα
ωκ<ιλαν (Τηησ.)
δΗαπ) (αά).), ψευδής, πλαστός, ΊτροσίΓοίητοςΡ
δΗαπι (νβτΐΐ), προσττοιέορ.αι Ρ, ύττοκρίνοοαι Ρ
81ΐ.ΊΠ10 (αη1)χ(.), αΙδώ;/, αίσχΰνη/, κατήφ«ια
/, Ρ: ν. αίβο Βΐβ^Γαοβ. Γββΐ βηαπιβ,
αΐδί'ομαι, αίσχύνομαι. Ριι[ ίο 3Π8.Π16,
αίσχννω. Α κΐΐίΐιηβ, αίσχριίν, δηνάν
8Ηαηΐθ (νβνΒ) : ν. ϋΪ8§Γ»οβ
81κιιη6 : ν. Ι)Ϊ3§Γαοβίη1
δηβ.πιβ1β88, αναιδής, αναίσχυντος Ρ. Ββ
βηβ,πιβΙβδΒ, άιταναισχυντίω (ΡΙαίο)
8Ιΐίΐηιβ1β88ΐν, άναιδώς

δηαηίθΙβββηβΒΒ, άναίδβια^/"

8η»πι-β§1ιί : Ιί8β ίξίτασις βιτλων (Ιηβρβοί ΐοη,

Ε*νΐβν) (ΤΗνΛ.)
δηαρβ (βιώίΐ.), μ-ορφή/, σχήαα η, αόρφωμα
η, V. Οί &11 βη&ρββ, παντόαορφος V
8Η»ρβ (νενύ) : ν. Ροπή
8Ηίΐρβ1β88, άμορφος, δνσιιδής
δΐίαρβίν, άμορφος, «νίΐδής, καλλίμορφος Υ
8Η&Γ6 (ίΐίόίί.), μέρος 71, μοίρα/, κλήρος τη,
λάχος η, V, μ*ρΙι/, Ρ. Εα,ιιβΛ βΗίΐΓβ,
Ισομοιρία /, Ρ
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81ΐίΐΓβ (νβτΒ), μ«τίχω, μεταλαμβάνω, κοινωνία,

κοινοομαι, λαγχάνω, κοινον λαγχάνω μ<ρο*
Ρ, σ-υγκοινωνίω Ρ, κατανέμομαι Ρ ; ΟΤ Ί18β
μίτίο-τί μοί τινοϊ (ίτηρβτβ.). Ηεινϊηρ; α

δΙίϋΤΘ, κοινωνεί, μί'τοχοϊ, ϊγκληρο* V.

81ΐΗΓΙ•Γ Οί & ίΗΐ'ΟΙΗ', ο-ννθακο5 θρήνων

(8θρΗ.). Οϊνθ α κΙϋΙΓΟ, μ€ταδίδωμι /'.
Ηανβ απ βςΐϋΐΐ κΙκιγο, Ισομοιρί'ω Ρ.
Ηβ,νϊη^ 8,11 60,08.1 βΙίΕΙΓβ, Ισάμοιρο* -Ρ.

δΐιατβιΐ, κοινόϊ. Οηβ πιιΐδί δΗατθ,

μίθίκτίον Ρ. Οηθ πιαβί £Ϊνβ & νΙιη.γθ,
μίταδοτίον Ρ. Ηβ,νίη^ ΠΟ κΙΐίΐΓβ ϊη,
ακληρος, άμοιρο*, αμέτοχο* Ρ. Νθύ
δΗαΓβά λνϊίΚ οίΗβΓδ, άκοινώνητοϊ V
δΗ&Γρ, οξίϊ, τομίϊ, πικρά* Γ, θηκτόβ Ρ

",

Αξ»-

βηκτο* V
,

άξίστομαϊ V
,

(ύήκη* V
;

(οί βΠβί,
ΓβρΓΟβ,οΙίββ, βίο.), άντίκ€ντρο5 V

,

κ€ντροδή-

λητοί V
,

τιθηγμί'νοϊ Γ
,

Κίρτόμιο* Γ; (οί ρβΓ-
80118), όξύϊ, δριμύ* Ρ. 81ΐί11•ρ-βί§Ηΐβί1, «ί-
σκοπο* Γ. Βθ βΗίΙΓρ-8ί§1ΐΙβ(1, οξϋ βλίπω,Ρ
δΗΛΓρθ.Π, θήγω V

,

ίξαττοξϋνω Ι7
,

άκονάω Ρ.
δΗβ,Γρβηϊη^ βίεβΐ, σιδηροβρώ* (ό'ορλ.).
Νβνϊ^-βΙΐίίΓρβηβά, νΐηκονή* 7

δΙίΒ,Γ] )ι:γ, συκοφάντη* τη, Ρ
,

ττιρίτριμμα αγορά;

(Ζ)βττι.), τούπίτριπτον κίναδο* (βορΗ.}
δΐΐβτρί^, όξί'ω* Ρ
81ΐΛΓρηβ38, οξντη* /, Ρ; (ο£ ίοη^υβ),
ο-τ6μωο-ΐ3,/", Ρ

8Η»ί•ΙβΓ, σνντρίβω Ρ
δΗ&νβ, ξνρί'ω, Κ€ίρω V

.

8Η»νβά, κούριμο; Γ
,

€ΚΚΐκαρμί'νο5 (8θρΚ.). ΡτΟνβΤΟ, Ιί 18 ΕΙ
οίοβθ βΗβ,νβ, ξυρ€ΐ ίν χρ<|> (βορίΚ.)
δΗβ,νΐη^; («ΜΟβ<.), κονρά/
δΐιιιντί, ΐΓί-π-λοί τη
81ΐΡ, <κι£νη, αΐτη, ήδ«
81ιβα£, δράγμα η, V

δΗβα,Γ, ττίκω Γ, άττοκ€ίρω V. Νβν/Ι^-βΙΐΟΓη,
ν(άποκο* (8θρΗ.)
81ΐΟίΐΐ1], Κολίόϊ 7/1 Ο/• κολίόν ?ί, ττιριβολή /"

, V

8Ηβά (ηώβΐ.), καλΐβη/ Ρ
81ΐβά (ίντίι), χία, ίκβάλλω, μίθίημι, λίίβω,

τέγγω V
,

δ«ίω V
,

στάξω V
, σταλάσσω Υ :

ν. αίβο ΡοαΓ. δΐιβά ιιροπ, καταχτώ V
,

ίττιο-τάξω V
.

Νβτν^-βΐϊβοί οίοοά, ν€0-

σφαγή* φάνο* (8θρΗ.)

δΙιβοΜίηο; (βηοβί.), ίκβολή/ V

8Ηββρ, βϊ$ αηά οί5 τη,/, V
,

τρΑβατα η, ρΐ,
μήλον 71, Ρ

,

βοτΑν ί», V
,

ΟΤ Η8β ττοίμνια η,

ρΐ. Οι βΐιββρ, αρν€ΐο« V. Κβ&ΓΪη§
βΐΐβθρ, μηλοτρόφοϊ Γ

. ΚϊοΗ 1Π βΐΐθβρ,
(Ομηλοϊ V

,

ιτολνμηλο* V. 8ί10πίΪ0β δ!)6βρ,

μηλοο-φαγίω V
.

8Ηβ6ρ-8ΐάη, αρνακί*/, Ρ
8ΗββΓ : ν. ΡΓβοϊρϊίοιιβ
8Ηββί, φάρο* αηά φάρο* η. 8Ιιοοί (τορβ
ϊη κΐιίρ), ιτού* τη, V

. 81;ιο1ν
β,τιΤΒ,γ ΐΚθ

δΗββΙβ, χαλάν ιτίδα (Ειιτ.). ΙΙ;ια1 ίΗθ
δΐιββίβ οίοβθ, «ίν€ΐν ιτ<ίδα (8ορη.). 8ίββ(
ο£ ρ&ρβΓ : ηββ ιτινάκιον η, Ρ

,

οτ δλτίον
η, Ρ. Ώβτη. Μβββ μικρόν ττινάκιον _/οτ α
8υηιιηοη8

8Ηβ11, δο-τρακον η, Γ ; (οί β^ο;), λ«ιτ(*/(^Γ. )

δΐιβίΐβτ (βηοβί.), καταφυγή^ ο-κέιτα* «, V
,

ο-κίττασ-μα η, Ρ, ο-κί'ιτη _/
| Ρ. 8»ίθ

βΗθΙίβΓ, καταφυγή σωτηρία! (ΕηΤ.). Α1>-
8ΘΠ0Θ οί βΙΐβΙίβΓ, το άστίγαστον (7%1«;.)
δΙιβΙΙβΓ (νβτύ), οτίγω, σκ€ΐταο Γ: ν. α,Ι&ο
ϋβίβπόΐ. 8Ηβ1ίβΓβά (οί .α ρΐαοβ), «ΐή-
ν«μο5 V

,

ίπττ|ν«μο5 V
,
ακλνστο* V. Ιιϊΐίθ

ά \>ϊτά 8ΐΐ6ΐίβπη§ ίΗ^ββΙί ιιηάβΓ πι^
\νίηη;8, νβοσσο* ώσίί πτίρυ-γα* €ΐσττίτνων

ίμά* (Εν,τ.). 81ιβ1ίβΓ οηβ8β1£ βθΐιίηά,

προβάλλομαι Ρ

δΐιορίιρπΐ (811081.), ιτοιμήν τη, νομ<ν* τη,
βοτήρ τη, V

,

ποιμνίων ίπιοτάτη* V
,

Οί Λ
δΗβρΗθΓχΙ, ν<$μιο: V
,

ΐΓΟιμί'νιοϊ V

8Ηβρ1ΐβΓ<1 (νβτύ), ττοιμαίνω
βΗβ'ϊν : ν. 8Ηο«τ

δΐίίβΐά (8Η08(.), άο-ιτί* /, σάκο* τι, V, πρό
βλημα σώματο* (Αβ8θΗ.) ; (οί Ζβνΐδ), αΐγίϊ/ V. ΑγπΙΘοΙ νίΐΐΐ ϋΐιίθΐϋ, άσπιστή* τη,

V
,

υπασπιστή* τη, V
,

άσπιδηφάρο* V
,

σακβτφάρο* V. Ιά§Ηί βΐιΐβΐά, πΛτη /.

Μάη απηβοί \νϊΐΗ Η§Ηί βΐιϊβίο', πιλταστή*
τη. Εογοθ λγπιθοΙ •ντΐ11ι Ιϊ^Ηί βΗϊθΙά, το
πΛταστικόν (Χβη.). ^νΐοΙίθΓ βΐιϊβίοΐ, Μα

/, V, γίρρον η, Ρ. "ννϊίΐι ΙίΓοηζβ βίίβΐά,
χάλκασπι* V. \νϋ!ι ρ;ο1άθΠ δΐιίβΐά, χρΰσ-
ασπι* V. ^Λ'ϊίΗ τρίιίίβ δΐιϊβΐά, λήκασπι*
V. 8Ηίβ1ά-0ββ.ΓΘΓ, υπασπιστή* τη. ΤΪ1Τ0Ψ-

ίηξ Β,ν&γ ΟΠθ'β βΗϊβΙά, ρίψασπι* Ρ
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βΐιΐβΐά (νβτΊί\ : ν. Όβίβηά
81ΐί£ί ($ιιΙ>3ΐ.), μηχανή/", μηχάνημα η, άπατη/
8(ιί££ (Ιταηβ.): ν. Μονβ. δϋίίί; (ηβηί.),
μ*»
8ΗΪ£ΐγ, ποικίλοι, μηχανορράφοί Υ
81ι»ι, άντικνήμιον η, Ρ
81ΐΐηβ, φαίνω, λάμπω, Ικλάμπω, ττρί-ιτω V,

«μττρί'πω Γ, στίλβω Γ, μαρμαίρω Γ, ά-

στράπτω Ρ, διαλάμιτω Ρ. 8Ηϊπίη^, λαμ
πρό;, φαίδιμοϊ Υ, φαεινοί Υ, παμφαήϊ V,

καλλιφεγγήΐ Υ, πανβαλήϊ (Βα<χ}ι.)
81ιΐη81θ, ραχία/ Ρ, κάχληξ η», Ρ
81ιίρ, ναϋί/] πλοϊον η, σκάφος 71, δόρυ η,

7
",

βχημα ναυτίλων (ΑββοΗ.). Οί ΟΓ 1>β-
1θη§ΐη£ ίο 8. βΜρ, ναυτικοί, νήϊοϊ V

.

8Ηίρ οί ΛνβιΓ, τριήρης /°
, Ρ, μακρά ναΰϊ Ρ.

ΜβΓοΙίΛηΐ-βΙΐϊρ, όλκάϊ /, στρογγύλον
πλοϊον Ρ. ΜβΓοΙιαηΙ-βΙιϊρΒ β,ηά δΐιϊρδ
θ£ \ναι•, πλοία καΐ τριήρεις (ΡΙαΙο), πλοία
καΐ ντ)« (2'ΑμΟ.). ΟββρίΐΐοΙί-ΟΟβ,ί, κεληϊ
τη, Ρ. Οοηάχιούηίξ β. βΗίρ (ιικ &

ΙίΓθβζβ), ναυο-ίπομποί V
.

Εαιηοιιβ ίοΓ

8ΐιίρ8, ναυσ-ικλυτο* Υ
. Ρον/βΓίιιΙ ίη

βΐΐϊρδ, ναυκράτωρ Ρ. 81ΐϊρ- ΟΙΐϊΙάθΓ,

ναυπηγοί τη, Ρ. 81πρ-1>ΙΙΪ1<ϋη§, ναυπη-
γία /, ή ναυπηγική (ΑτίβΙ.). Βαίΐά
βΗίρβ, ναυπηγίω Ρ. Βυίΐίΐ δΚίρκ ϊη
ΟρρυβϊΙίοΠ,άντιναυττηγίω (2'Ηηο.). 8Ηίρ-
Ο&ρΙίΐίη, ναΰκληροϊ τη. δΙιϊροννηβΓ,

ναύκληροϊ τη, Ρ. 8Ηϊρ-Π1£ΐί«, σνμπλους
τη, /, κοινάπλους ομιλία (8ορ/ι.), σννναύτης
τη, V

.

8ΗϊρνΓ60κ•, ναυάγια /, ίβρίϊ
ναυσ-ίστονο$ (Ρνηά.). Βθ βΙιϊρ'ΝτβοΙίβά,
ναυαγέω. Ρτονβτύ, 8ίββΓΪη§ ίΐΐθ βΜρ οΓ
δίίΐΐο, {ν πρύμνη πάλεωϊ οίακα νωμών

(Αβββη.)
8Γάΐ'1ί, άποκνέω Ρ, αποτρέπομαι Ρ, διαδύομαι
Ρ, άιτοδίίλιαω Ρ, άποκάμνω V Ι V. αίβο
Ανοϊά. Ηβ Η&3 ηενβΓ βΙιίΓΐίβά Άηγ
ά&ηξβΤ, ονδΐνα πώποτε κίνδυνον ίξεστη

ίΰβτη.)

: θ
/, τον κίνδυνον άποκνεΐν

2%Μ0.)

8Ηϊι•ΐ£ίη§ (βκδ«<.), Αποτροπή /, Ρ, άπιί-
κνηο-ν»/; Ρ
8ΗιγΙ-, χιτών τ»

8ΗϊνβΓ (αοί.) : «. 8βαΙΐβΓ
8ΗϊνβΓ (ηβυΛ.), ριγόω, φρ£ο-ο-ω, ριγί'ω 7

"

βΙΐίνθΓΪΠ^ («Ϊ6«<.), φρίκη ^ Ρ
81ιο?ι1, τέναγοϊ η, τα βραχέα Ρ
8)ΐΟθί, ορμή /"; (θ£ ββΓΛο,ΙΙβ,Ιίβ), ο-€ΐο-μοί
τη (βίίηβτ νλΐΗ γή* οτ χθονόϊ οτ αοβ.) ;

((θ ίΗο 1)0^}'), σ-£ΐσμο5 τοϋ σώματοί
(Ρίαίο)
81ιοο1ίϊηίί, δίΐνόϊ, σχίτλιο5, φρικώδηϊ, ύπερ-

φυήϊ Ρ
,

άτοπος Ρ. ΡΙαΙο Κα» σχέτλια
καΐ ύιτίρφυή, Όβτη. 8«ινον ώδ αληθώς και

ύπερφυέδ
81ΐΟΘ, υπόδημα η, άρβΰλη / V, (μβά* /, Ρ.
Ραί οη οηβ'β βΐΐοββ, ύποδέομαι. ΤαΙίβ
οίΓ οηθ'β ΒΐΐΟββ, απολύομαι Ρ. 81ιοβ-
ηιαΙνθΓ, ο-κυτοτίμοϊ τη, Ρ. Ββ 8. κΐιοε-
ΠΙβ,ΙίβΓ, ο-κυτοτομέω Ρ. 8\ΐ0βταΆίϊηξ, ή

σκυτική Ρ. 81ΐΟβΠ1&1ίβΓ'8 βΐιορ, σχντο-
τομίϊον η, Ρ, Μβηά δΐΐοββ, ν<υρορραφέα
Ρ. ΒΗοβΙβββ, άνάρβνλοϊ (ΕυΛ•.). Ρτο-
νβτΒ, "^ΙιβΓβ ίΗβ βήοβ ρίηο1ιβ8, 8που μ«

βλφα (ΡΙαίατοη)
81ΐΟθί (βϊίόίί.), Θαλλ05 τη, βλαστόϊ τη, θζοϊ
τη, Υ
,

Θάλο5 η, V
,

ϊρνο» η, V
,

βλαστημα
η, V
,

πτόρθοϊ τη, V
, χλίη/, V

81ιυυΐ ((13 ΟΓ8,ηοΙΐ68, βίί.), βλαοτάναι, <κ-

βλαοτάν», βρύ» V. Βΐιοοΐ (νθ&ροπβ),
Ιημι, αφίημι, μ«θίημι, βάλλω, τοξεύω,

ακοντίζω, «{ακοντίζω, Ιαπτω V
.

81)Ο0ί

(άβαά), άποκτίίνω. δΐιοοί (&3 ραίη),
αΐο-ο-ω αηά ασο-ω V

. Βθ &Ηο( (&β αα

8.1-Γθν), φεύγω V. ΒΙιΟΟίίηβ 8ίβΓ8,

άστέρεϊ διαθίοντεϊ (ΑηβΙ.)
8ΗοοίβΓ, ακοντιο-τήϊ τη, τοξότηϊ τη. Γ»Γ-
ΒΐΐΟΟΐβΓ, ίκηβόλθ5 τη, V

81ιοοίίη£ («ωόβί.), βολή/) V

81ιορ, καπηλεΐον η, Ρ. <3βΠ8Γ8,1 βΗορ,
Β&ζλ&γ, παντοπώλιον η (ΡΙαΙο). "ννοΓίι-
δΐιορ, εργαστήριον η (Όβτη. )

81ιογο, άκτή_/', αΙγιαλ05 τη, ραχία/ ήϊών α ?κ/

ν4» /> ^
*ι

ρητμί» 7
! ^
• 0£ ογ οπ ιΐιβ

ΒΐιοΓβ, παράλιοι, άκτιο« V
,

επάκτιοι Υ,

παράκτιοι V. Οβ,δί Β,κΙιοΓβ, έκίλλω, εκ-

βάλλω, εκφέρω V. Ββ 0&8ί βεΐιοιβ,
εκπίπτω, α» εξίπεο-ον <

*

γήν (Ευ/Τ.)
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δΙιΟΓί, ίλίγοί, μικροί αηά σμικροί, βραχύ*,

σύντομοί Ρ, βαιόϊ V. 8ΗθΓΐ οί, ίνδίήί,
ίλλιττήϊ Ρ. Έ&Μ νΙιογΙ θ£, λίίττομαι,
ίλλίίΐΓ». δΙίΟΓί-Ιΐνβά, ίφήμιροϊ, έλιγο-
χρόνιοί Ρ. δΙίΟΓί <51ΐί8, τα σύντομα Ρ.
Ια α ηΙιογΙ ίίιπο : ν. (ίυίοΐίΐ^. Αί α
δΙίΟΓί άϊίΐίΛΙΙΟΘ, δι* ολίγου Ρ. Αί δΙίΟΓΐ
ΠΟίΐοβ, δι" Αλίγηί ιταρασκηιήί (ΤΆΐίΟ.).
Ιη 8ηοι•ί (ίο βρβ&ΐτ), άττλώϊ αηά άη-λω*
«Ιιτίΐν, 4ν βραχιί Κ, δι' ολίγων /

',
ξυνίλών

τ« λέγω (ΤΗνχ.'), ώϊ ξυνιλάντι •ΙΐΓ€ΐν (2ΓβΛ.),
συνίλάντι άιτλώ» (2)βί».)
δηΟΓίβη (β&ΪΙ ΟΤ βρββοη), συο-Ηλλω.
ΑηβντβΓ βηΟΓίΙ^, συντίμνω τα* άιτοκρίο-ίΐϊ

(ΡΙαΙο)
δηΟΓίΙ^, συντο'μωϊ
δΗθΓίηβ88, βραχντηϊ_/| Ρ
3η0ΓΪ-9Ϊ§Ηύθ(1, μϋωψ (ΛτίχΙ.)
δΗοί, βολή/! ^ιίηίη δΐιοί : ν. Ε»η§β
δηοιίΐίΐ, δ€Ϊ, χρή, χρίών
8ηο\ι1άβΓ, ώμοβ τη. Βτοίΐά-βηοιιΙάβΓθά,

ινρννωτοϊ V
,

ώμοκρατήί V

δηοιιί (χαύβΐ.), βοή /, Αλολυγή /, άϋτή /,

V
,

άλαλη /, V
,

Ιαχή / V, άμβοαμα η,
7. ^ϊίη α πιθγθ βΐιοιιΐ (ί.β. ^ίίηοαί
άίίηοαίί^). αύτοβοίί, Ο» αύτοβοίΐ ίλίϊν

(7%«ο.)
81ΐ01ΐί (νβτΐ), βοάω, φθί'γγομαι, Κί'κραγα,
ολολύζω, άύτέω 7

,

κλάζω V
, άλαλα;» V
,

'ττορθιάζω V
, λάσκο V
,

ίμβοάω Ρ. δΗοΐΐΙ
α,ί, ίΐτιρροθίω /'. δηοιιί άίηνη, καταβοάω
Ρ. 8ηοιιί ίη οηβ'8 θλγβ, δ\' ώτων κέλαδον
<νσ«ί• (8ορΗ.)
81ιονβ : ν. Ριιβη
8ηονβ1 : ν. 8ρΛάθ
δηονν (βν,ΒβΙ.), θέαμα η, βία /, θίωρία /,

βιώρημα η, Ρ
δηΟΜΓ (νετί), φαίνω, ττροφαίνω, ίκφαίνω,

άναφαίνω, διίκνυμι, άποδίΐκννμι, άναδίί-

κνυμι, ίπΊδ<ίκνυμι, παρέχω, σημαίνω, δηλοω,

εμφανίζω, διασαφέω, τικμαίρω V
,

ιτιφαΰσκω

V
. Ρτον&Λ, ϋββάβ βΗο^ Λθ πι&η,

τκμα'ριι χρήμ* Ικαστον {Ρίηά.). δηον
ΙοοίοΓβηβτκ), ιτροδιίκνυμι, ιτροσημαίνω.
δηοντ οΒ', <ττιδ€ίκνυμαι Ρ, ίττίδιιξιν ιτοιί-

ομαι Ρ, καλλωπίζομαι (ΡΙαΙο). ΙΊί £θΓ
9θθ\νίη£ ο£Γ («φ'.), 4ιτιδ•ικτικο« Ρ. Α
8ΠΟ\νίη§ θ8", έιτίδίΐξΐί /, ή "πτιδίίκτική
(ΡΙαΙο), καλλωπισμοί τη, Ρ. δηοντ
οηβδβΐί ίο 1>θ, {{«τάζομαι, 'μαντον παρ
έχω
δηοντβΓ, βμβροί ιη, ψακά« /, V

,

χάλαζα,/ΐ

V

8ηο^7 : ν. δρίβηάίό".
81ΐΓβ(1, σπάραγμα η, V ; τηβΙαφΗ. Νοί &
ΒηΓβθ, οϋδ' ίλάχιοτον Ρ. ΤβΕΓ ίη
ΒΠΓβάΒ, καταξαίνω V

βίιτβγτά : ν. ΟΙβνθΓ, λνίβθ
8Ηηβ]Σ : ν. δοΓβ&ηι

81ΐΓΪ11, λιγύί, λιγνρόί, οξνϊ, τορόί V
,

οξΐφωνοί V
,

Αξΰτονοϊ V
,

λιγυκλαγγή*

(ΒαοοΚ.)
8Ηπ1ΐ7, τορώ* V

,

οξίωί Ρ. ΙΙίίβΓ 8ηΓί1ΐ7,
λιγαίνω V
8Ηπ11πΐ'88, ο{ντηϊ/, Ρ
8ηππιρ, ΡΓβ,ννη, καρί«ι/'(^1η)
8ηήηβ, ναο$ αηά ν<ώϊ ?)ΐ, «ρόν η, &6ντον η,

σηκοδ 7?1, V
,

σήκωμα Π, V
δπηπίι, δηΓΪηΙε Ϊγοπι, φ<νγω, όκνέ», κατ-
οκνέω, ορρωδίω, άφίσταμαι, άιτοστρίφομαι,

ύττοστίλλομαι Ρ, άποκνίω Ρ. Οηθ Πΐυδί
κΐπίπΐν, όκνητέον Ρ. Ι βηιϊηκ: £γοπι ηο
ΟΠβ, ούδίν' εξίσταμαι (Ζ)β»ί.) ; β/, φρο-
νοΐντα γάρ νιν ουκ άν ίξέστην βκνω

{8ορΚ.)
8Κτίη]ιίη§ («ωδβί.), άιτιίκνησίϊ^ Ρ
δηπνβΐ, Ισχναίνω, κατισχναίνω. δηΓΪνεΙΙθά,
ξηροί, Ισχνοί : ς/1 υδροποτών καΐ κατισχναι-
νόμίνοί (ΡΙα(ο)
δηΐΌνιά (κιώαί.), φάροί αηά φάροί η
βΠΓΟνίά (υβτδ), ΤΓίριστίλλω, ιτιριΐΓτυσσω 7

,

τηβΙαρΗ. κατασκιάζω V

δηπιο, βάμνοί τη
δηαάάβΓ («μο«<Λ, φρίκη _/

"

δίπκΐίΐιτ (νβ)•(>), φρίσσω, ^ιγοω, ^ιγίω

δΗα&ίβ : ν. ΡΓβίβχί. Νο βΗυΙΗϊη^ ! μή
μοι ιτρ^φασιν (Ατ. )

8Ηαπ, φ<υγω, 'ξίο-ταμαι, άφίσταμαι, φυλάσ
σομαι, 'κτρίίΓομαι Ρ

30
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8Ηυί, 8ηϋί ΐη, κλ€ΐ'ω αηά κληω, ίγκλίίω
αηά ϊγκληω, σνγκλιίω αηά σνγκλήω,
φράσσω, ττυκάζω V. \νΗΙι ΐΗβ 6^68
βΗΐΐί, μύσα; : θ/

,

μΰω τ€ καΧ δί'δορκα (8ορΗ.
β•α$ιη,). 8ηιιί οαΐ ίΐΌΠΐ, «Ι'ργω, άιτο-
κλίίω αη<ί ά-π-οκλήω. 8ηιι(; ιιρ (β

.

ηοιιββ),
ιτακτοω V. 8ηιιί τιρ ΐη («φ'Ο, ίγκατά-
κλτ)στο5 Κ
8Ηυ**ϊη8 (βηίβί.), κλησι» /, Ρ. ΤΒθ
βΗυίίίη§ οι ΐΐιβ ς'ΐιΐβδ α^αϊηβί πιο, ή

άΐΓΟκλτ)<Γΐ5 τών ιτυλών μου (ΤΗηο. )

δηΐΐΐίΐβ, κιρκίϊ/
81)7, 1)6, δυσωιτίομαι (ΡΙαΙο)
8ΐθ1ί, νοσών, νοσ-ίρ09 V

,
νοσώδη5 Ρ. Ββ

βίοΐϊ, νοα-ί'ω, άλγώ, κάμνω, άσθίνίω, κακώς
?χω, νότω σνν€ΐμι Κ

,

άρρωστίω Ρ. Βο
863.-810^, ναυτιάω Ρ. Βθ 8Ϊθ1ί Ιθ§βί1ΐθΓ
νήίη, συννοσέω Ρ. Βθ 810^6116(1 8.4,
βδ<λυττομαι Ρ. 8ϊοΙίβηπΐ£, μιαρόϊ,

βδίλυρόϊ Ρ. 8ΐι_•1ί-ηΐ1Ι•ί;ΐη£Ι νοα-οτροφία/'
(Ρώ»ίο), ιτροσ•€δρ£α_/'(ίΊ<τ.)
8ϊΛ 1 ο, δρίιτανον η. ΡτονβτΒ, Το ριιί οηβ'β
βίοΐίΐβ ίηίο αηοίηβΓ πιαη'β οοι•η, άλλό-

τριον αμάν θί'ροϊ (Αι:)
ΘΪοΙεΙ^, άσθ«νή5, νοσώδηϊ, άρρωστος Ρ

δίοΐνΐιβκδ : ν. ΌίββαΒθ

8κ)(\ »λίυρά_/| ιτλ<υρόν τ» (Ι>θίΗ 118Η. ΐη ρΐ.).

Ο ιι ΜιΪ8 ΒΪάθ, ταύτη. Οπ ίΐιιιΐ βίάβ,
ίκ€Ϊντ). ΕΓΟΠα ίΐΐθ ΟίηβΓ 8Ϊάθ, <κ τοΰ ίττΐ

βότίρα (ΤΗηο.). Οη ίηβ ίιΐΓίηβΓ βίάβ
ΟΪ, ττίραν (ΐΟΐ'ίλ ^βϊΐ.). Τηθ ίϋΓίΗβΓ
Βίάβ, τί> ττίραν Ρ. Οπ υιιβ βίάβ αηά οη
ίΐκ; οΐηθΓ, Ινθο» καΐ ίνθ«ν Ρ, ϊνθ«ν μίν
αηί. ό

^ Ινβ«ν 8έ, Ρ. Οη β.11 βϊάββ, ιταν-
ταχοΰ, τταντόβίν V. 8ϊ(1θ (Ϊη Β. άΐ80118-
8Ϊ0Ι1), γνώμης Ρ. Τΐΐΐίβ Λθ βίάβ ΟΪ,
φρονώ τά τινοβ Ρ. Βθ οπ ίηβ ββΙΛβΓ
βΐάθ, τά άμιίνω φρονέω Ρ. Υου ΟΠυδθ
ίηβ βΐάθ οι ιΙίθ Αίηβηίβ,ηβ, <<λ«τθ( τά
τών Αθηναίων (ΤΗηο.). Οη ίηβ βΐάθ οί,
μ«τά (ινίΐΗ <}βη.), ιτρο* (νήΐΗ ρβη.), ιταρά

(υΜΗ άαΑ.). βίβ,ηάϊη^ β^ ΐηβ βίάβ,
ιταρασταδόν V. Ρτουβτδ, οί Ιοοίιϊη^ 8,4;
ίηβ οπ§ηί6Γ 8Ϊάθ, τά καλά τρίψαντβϊ
<{ω (Ρχηά.)

8ϊάβν73,ν8 (αΛ}.), ττλάγιο» Ρ. Οϊνθ & 8Ϊάθ-
Ιοη» ξΐαηοβ, τταρασκοττίω (ΡΙαΙο)
8ϊβ§θ, ΐΓολιορκία /, Ρ. Σαγ βίβ^θ <»,
ττολιορκίω Ρ. Η.ανϊη•: Ιαίιΐ δϊβ^θ (ο
ίηβπΐ, τ«ι.χήρίΐϊ αύτο«5 ιτοιήσαβ (ΤΗχκ.).
03,1186 <Χ> Γ8.Ϊ8Θ 8. 816^6, άΐτανίστημι Ρ.
Κβ,Ϊ8β 8, 8Ϊβ§θ, άιτανίσταμαι Ρ. Τβ,^θ

0^ 816£θ, ΙκίΓολιορκί'ω Ρ. Μοιιη*ϊη§
ΐηβΪΓ θίθ£θ-£1ΐη8, τά μηχανήματα 4φ-
Μττάντβ (ΰβτη.)
8ΐθνθ, κ<5σκινον η, Ρ

8ΐ£ύ, λικμάω

8ϊ§1ι (βϊΐύβΐ.), στενοί #ι, στέναγμα η, V
.

^ϊίΐΐοΐΐί 8, 8Ϊ§1ΐ, άστί'νακτο5 V

8ϊ"|Η (νβτΒ), στίνω V
,

στίνάζω V
,

ίρττοστ€νάζ»

V

8ϊβηί, ίψΐϊ^ θία_/ΐ βμμα η ; (ίηίη§ 8ββη),
θέαμα η, θέα /, θ<ωρ£α /; (ΙηχΑΐΐΊγ οί
ΒΪ§ΗΙ), βψ«, ίρασ-ΐϊ/, Ρ. Αί 6γ84 δίρ;1ιί,
ά-π-' οψίως Ρ. Οϋΐ θ{ 8Ϊ^1ΐΙ", Ιξ ομμάτων

V
,

ομμάτων ίξώττιοϊ (ΕηΓ.). ΟΙββ,Γ^ ΪΠ
«ί^ΐιΐ, ίναργήΐ, ΐΓ£ριφανήΐ. Ιχ>8θ Βΐ^ΙιΙ
οί 1*11(1, γήν άίΓοκρντττω Ρ. ΟΙββΓ-
ΒΪβηίβΛ ηιίτκϊ, φρήν ώμματωμένη (Αβ8θΗ.).
ΒθΟΟνβΓ βϊ^Ηΐ, άναβλέπω Ρ. Ηβ,νθ
νβ&ΐε βί^ηΐ, άμβλνωττω Ρ. Λ\τθ8.1νηε83
οί 81£ηί, άμβλνωιτία /, Ρ. Ββ ΒΐΐΟΓί-
8ΐ^Ηΐθ(1, οράν βραχν τι (ΡΙαΙο). 8ί§1ιΙ-
ΙθΒΒ, τυφλ05, όμματοο-Τίρήϊ V. Υθ11 Ιΐίΐνβ
ε1ιο\νη Ιΐΐθ βϊ^Ηϊβ βχοθΐίβηίΐ/, άριστα
σοι ξίνάγηται (Ρίαίο)
8ί§η (&ιι!)αί.), σημ€Ϊον η, τίκμήριον η, σϋμ-
βολον η, σννθημα η, σήμα ιι, V

,

τέκμαρ α,

V
,

τέρα$ η, V
. Μα^θ 3, βί§η, ν*ΰ» V

8ί§η (νετί), σημαίνομαι Ρ
8ί£Π8,1, σημιϊον η, σννθημα Λ. 8ί§Πβ1-
ίΪΓΘ, φρνκτόϊ τη. ΟΐνΪΏ§ οί £Γβ-8Ϊ^η8.ΐ3,
φρυκτωρία ί

, V. ΟΪΤΘ 8>81^118,1, σημαίνω,

αϊρω σημ<ίον Ρ \ (ϊίγ &Γβ), ιτυρο-ίύω V
,

φρνκτωρέω Ρ. Α ΒΪςηαΙ \\'»8 βίνριι,
Ισήμηνιν (Α σαλπιγκτήϊ) Ρ. ΤΗ θ 8,ρ-
ρΓοαοη οί βΗϊρβ νβθ 8Ϊ§ηα11βό!, έφρν
ρήθησαν νήη ιτοοσνλέουσαι (ΤΗηο.)
8ϊ,ί?πρΙ. : V. 8ι:;ι1

δί^πΐίϊοαηοθ : ν. ΙπιροΓ(;»ηοο
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8ϊσηί6ο»ηί : «. ΙηιροΓυβ,ηί
8ί§ηίηο8,ϋοη : ν. ΜθΑηίησ
δί^ηίί^, σήμαινα : ν. αίβο δηοντ, Τβΐΐ.
"ννΊι&ΐ άοββ ίί

.
8ΐ§ηϊί7 ίο ^ου 1 τί ύμϊν

διαφί'ριι ; (/)«>».)
8ί1βΠ0θ («Ιίδίί.), οτγή_/] σιωπή/, €νφημία/,

V
.

Ρεΐ88 ονβΓ ίη βΐίβηοβ, αμνήμονα».
8ί1βη<ϊθ-ΓθΟΠΐ,φροντιστήριονίΐ(4Λ). Ρνο-
νβνΒβ, β^οΐηΐη^ βΐηοί δίίβηοβ, βοϋς 4πΙ

■γλώσ-οΓη (Αβίο/ι.): Ταΐϊθ βίίβηοβ £ογ οοη-
ββηί, τήν σνγήν ξυγχώρησιν τίθημι (ΡΙαΙο)
δίίβηοβ (νετί), νάνο, απαλλάσσω Ρ
δϊίβηΐ, ήσυχος, άφωνος, άφθογγος, άφθίγκτος,
ήσνχαϊος, σιγηλός V

,

«ΰφημοϊ V
,

αψοφος V
.

Ββ 8Ϊ1βηΙ, σιωπάω, σιγάω, κατασιωπάα /'
,

σιγήν φυλάσσω V
,

στόμα κοιμάα V
. Οηβ

Π1118υ Οθ βϊΐβιΐί, σιγητίον. Βθ βϊίβηϋ
α1)οαί, <άω ; (βνψρΓββδ), αφανίζω (ΤΚιαοΛ.
δίίβηοβ ! σίγα Ρ

,

κοίμησον στόμα (/1β*οΑ.),
σί σΐγ' άνίξιι; (8ορΚ.). Ιη βίίβηοβ, σιγή

V
,

σΐγα V
,

άφώνως V

δϋΐΣ-^ΟΓΓΟ, βόμβυ£ τη (ΑηβΙ.)
3ϊ1Ηηβ88, €ίηθία αηά «ύήθίΐα /, χαυνότης/,
Ρ, άβίλτιρόν τι {Όεηι.)
δίΐΐ^, «ύήθης, χαΰνος, ήλίβιος, άβΛτ«ρος Ρ.
Ββ βίΐΐ^, ληρίω, ίύηθίζομαι (ΙΊαΙο). ΪΠ
α είΠγ λνα)', ιύήθας
δίΐί Ιΐρ, προσχώννυμι (Η&Τ.)
δίΙνβΓ, άργυρος τη. δίΙνβΓ ΟΟΪΠ, άργίριον
11, Ρ. δίΙνβΓ Ηΐίΐΐβ, άργυρίίον η, Ρ.
δίΙνβΓ ρΐιιΐβ, άργνρώματα η, ρΐ (ίτ/βίαβ).
8ΐ1νβΓ, Μίΐεΐθ οί ΒΪΙνβΓ, αργυρούς, άργύ-
ρ«ιος Ρ

,

άργυρήλατος V
,

πανάργυρος V
.

βίΙνβΓν (θ£ ΓΪνβΓβ), άργυρορρύτης (Εν,Τ.).
βίΙνβΓβΠπίη, άργυροποιάς τη (ΑηΙ/ι.).
Βοασαί νήίη 8ί1νβΓ,αργυρώνητος(.<1««(;λ.).
δίβαΐϊης βίΙνβΓ, άργυροσηρής (Αΐ8θΗ.)
δίηΐϋίΙΓ, παραπλήσιος Ρ : V. αίίο Γιϊΐνβ
δίηιίΐίΐηΐν, δίηιίΐίΐτιάθ, άκάν/
8ίηΐί1&ΐΊ)', ωσαύτως, ομοίως, παραπλήσιων Ρ
δίΐιιρίβ, απλούς, άδολος, άκομψο! V

,

άκί'ραιος
V; (άΪ3ραΓ8.§ίησ ββηεβ), •ύήβης
δίτηρίβίοη, άβ<λτ<ρος Ρ
Βίπφΐίοίίφ', άπλότης /, Ρ ; (ι1ί8ρ&Γ»§ϊη§
86Π86), φαυλότη»/, Ρ

8ίΐϊΐρ]γ, απλώς, μόνον
δίπιαίΐαηβουβ : η»ε άμα ο>• ομού
δϊη («Ιίδίί.), αμαρτία /, αμάρτημα η, άμ-
■π-λακία/', V

,

άμττλάκημα ?(, V
,

νλημμ&ξία

/, Ρ, ιτλημμΑημα η, Ρ, άσέβημα η, Ρ
δίπ (νβτΙ>), άμαρτάν», ίξαμαρτάνω, άδικίω,
άκοσμα», πλημμιλίω, 8νσσ<β^ω V

,

ημιτλακον

V
.

Ρνονβτΐ), Ι β,ηι α ιτιαη ηιοΓθ βίπηβά
η,^αίηδΐ ίη&η δϊιιηίη^, τά γ

' (ργα μον
«■«•π-ονθότ ίστί μάλλον ή δίδρακότα (8ορΗ.)
8ίιιοβ, ίττϊί, ίττίΐδή, ώς (ϋανχαΐ οηΐι/), 4

ξ ο
ί

(ΙβηψοταΙ οηΐι/). Ιχ>ησ βίποθ, ιτάλαι
δίηοβΓβ, αληθής, ακίβδηλος (ΗβΤ.)
δϊηΟΘΓΪί^, άλήβϋΛ,/"
δϊηβν, νίϊρον η (ηβη. ρΐ.), τίνων τη, V

δίηΓαΙ, άδικος, αλιτήριος, δυσσ<βής V
,

άλι

τρός V

8ΪΠ£, άίίδω αηά ζίδω, νμνίω, νμνωδί'ω, μίλω-
δίω, μίλττω V

,

μίλίξω Γ, μιννρομαι Ρ
.
( )ΐιΟ

ιτιυκί 8ΪΠ2, φττ^ον Ρ. ΡγοοΙϊηθ δϊηο;-
Ϊπρ, φωνασκία Ρ. δϊπσ ϊη αηκννβΓ,
άντικλάζω Γ. 8ίη^ 8. 8θ1θ, μονωδίω {Λτ.).
Ρτονβτΐ), ο£ ίηβ 8λνΕη'δ δοη^, κύκνου

δίκην τον ϋστατον μίλψασα βανάσιμον γόον

(Αββΰΐι.)
8ϊη§β, πιρικαίω αηά ιπρικαα Ρ
δίπ^θΓ, αοιδός τη, μίλωδός τη

8ίπ§ίη^ (βΐίόίί.) : υ. δοπσ
δΐησίβ, ίΐς, μόνος αηά μοννος, αιτλοΰς, μο-
νόστολος V

δϊη^υΙίΙΓ, θαυμάσιος, ατοιτος, αήθης, νιτιρ-
φυής, αλλόκοτος V

8ϊηί8ίβΓ, σκαιός ; (ίη Ιοοίί), σκυθραιτός
δΐηΐζ (αοί. ), βάντα, κατάδυα, καθίημι,

ιτοντίζα V
,

καταποντίζω Ρ, αφανίζω Ρ ;

(ηβαΐ.) (ϊη \ν;ι("οι•), κατάδυα; (ω α
803.1θ), ρίπω, πίπτω ; (α8 §Γ011Πγ1), ίζάν»
Ρ. 8ίη1ί \)Άθί, ύπτιάζομαι V. 8ιη1αιι§
1)ΐο•)ίν/αΓά3 (αά)-), παλίρροπος (Ευ,τ.).
8αη1ν ιιηάοΓ «&ΙβΓ, υποβρύχιος Ρ. δϊηΐί
νϊίη ίβ,ίϊ^υθ, απιΐπον, απιίρηκα, απ-
αγορίύω Ρ. Ι ίίΐίιιΐ αηά ιη^ 1ίηι)« κϊηΐί
ΙΐηάβΓ 111(•, προλίίττω, λύίται δί μοι μ«'λη

(Και:). 8ίη1ι ίηίο ΐηβ ηββ,ιΐ, ίντήκομαι
(8ορΗ.)

30—2
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βίηΐβββ, αγ>6*. Ρτονβτί, οί Δηί,ί£οηβ'δ
δίηΐβδδ οηηΐβ, 8ο-ιατανονργήσαο-α(ύ'ορΛ.)
δΐηηβΓ, καχοίργοϊ τη, δυοτσ-ίβή5 V
8ίηυθυδ, «Όλνγναμιττο* V
8ΪΓ, ώνθρωττ^ Ρ. Μγ §00(1 81Γ, » τάν, ω
φίλτατί. ω δαιμόνΐί Ρ
8ΪΓβ : V. ΈαΙ\ιβΤ. 8ΪΓβ ! <! βασιλάί Ρ, Λναξ 7
8ΪΓΓ&Η ! οίτοϊ, οίτοϊ <γ»

8ίβίβΓ, άδίλφή /, κάσιϊ /, V, κασιγνήτη /,
V, αύτοκαστγνήτη,/, Κ, σνγκασιγνήτη_/| Κ,

βμαιμοΐ _/
) Κ
,

όμαίμων _/
| Ρ
,

όμόοττορο! /,

Κ
,

κασίγνητον κάρα Ρ

ΒίβΙβΓΐ/, άδλφόϊ Γ
,

αντάδίλφοϊ 7
,

αίθαιμο;

Γ

8ίΙ, ζ», καθίζω, καθιζάνω, καθίζομαι, κάθημαι,
ιδρύομαι, κλίνομαι, θάσο-ω V

,

θακί'ω V
,

θοάζω Γ. Οηβ πιυΒί 8ΪΙ, ΐδρντίον V.
8ίΙ αϊ Π1θ£ΐΐ8, κατακλίνομαι /', κατάκ<ιμαι
Ρ. 8Ϊ6 ΟβίοΓΘ (& ίονη), ίιτικάθημαι
(Τ /ι >'€.). 8ίί ίη Ο Γ ΟΠ, ίγκαθίζω, ίνθακίω

Γ, ίφί'ζομαι Γ. δίί πο,ιγ, τταρϊδρίνω,
ιτρόσημαι V

,

ιταρακάθημαι Ρ. 8ίΙ είίΐΐ,
ήρίμίζω Ρ. ΡτονβτΙ, Νο ΐίπΐθ ΪΟΓ δίΙΙΪΠ^
δΐίΐΐ, ούχ (δραι ακμή (<ί?ορΑ.), ονχ {δρας
άγων (Ειι.γ.). 8ί& ννίΐΐι, σνγκάθημαι,
σιιΐ'θακίω Γ. Μ.αΙνΟ ί,ο δίί, καθίζω, κατα-
κλίνωΡ
δίΐβ, δίΐυβ,ίίοη, Μιη*/, οτ «ββ χωρίον η, Ρ.
Ββ δίίπαΐίί], κίϊμαι, κάθημαι V

,

Ισ-ταμαι
Ρ, Ιδρύομαι Ρ. ΡΙ 8,οβ(1 ϊη βοα ίη<1β-
ρβηάβηί ϊίΐυαίϊοη (£βθ£Γ8,ραίο8.Π}'),
αυτάρκη θί'ο-ιν κίίμενοΐ (Τη%10.)

δίΙΙίπ^ (αά}.), ?φ(δρο? V. &ϋϋη§ οβδΐάβ,
ιτάρίδροϊ V. δίΐίίηο; ίαδί, ίδραΐοϊ V.
8ί11ίπ<* (βηΐβΐ.), ϊδρα/-; (ο£ &η απην-),
καθίδρα/(7%ι*ο.)
8ϊχ, ?ξ. δϊχίΐι, ΪΚΤ0Ϊ. δίχ ίίΐΐΐβδ, ίξάκι5.
Οη ίΗβ δίχίΗ άβ,γ, ίκταΕο». δίχ ηηοηΐΐι»,
Ικμηνβΐ χρόνοί V. Ι_ι8.δΐίη§ 81Χ ΠΙΟηΐΙΐΝ,

ίξάμηνο5 Ρ. Ιβ,δΐίΐΐ^ 81Χ 7Θ3.Γ8, δίχ
γβ3.Γ8 θ!(1, ίξ«τηϊ. δίχΐβθη, έκκαίδίκα Ρ.
8ϊχΙ)', ίζήκοντα. δΐχΙίβίΗ, ίξηκοο-το5 Ρ.
δίχ ηαηάι-βά, ΙξακόΌ-ιοι Ρ. δίχ ΐΗοια-
Βθ,ικί, {ξακιο-χίλιοι Ρ. βίχΐ;/ Ιηοαβαηά,
ίξακισμΰριοι Ρ

δίζβ, μ/γίθοί η, μήκος η, μίτρον η. Γι

8ΪΖ6, το μί'γίθοϊ (ΡΙαίο). Α ΟΟΒ.Γ 01
§Γβ8,1. δίζβ, μ«γα χρήμα 4<5ϊ (Ηβτ.)
δκβίβίοπ, ΟβΟΟΠίθ 8>, κατασκιλτηνοααι

(,/βοΟΓ.); τηβίαρη. κατισχναίνομαι (ΡΙαίο)
δΐίβίοίΐ (βηδβί.), ο-κιαγραφία/", Ρ, ιτιριγραφή

/, Ρ, τν»οϊ μ, Ρ. δΐιβίοΐιίΐ^, τ»»γ, 4*
τνιτ» ΟΓ <»5 ίν τνιτω Ρ, οίκ άκριβώϊ Ρ
81ϊ61ο1ί (»βτ6), ο-κιαγραφί'ω Ρ, ντοτντο* Ρ

,

τνιτιρ ΊΓ£ριλαμβάν« Ρ
δ1ά£Γ, ο-κάφο: η
δΐίίΐίαΐ, σοφόϊ, ϊμιτ€ΐροϊ, ίιηο-τήμων, 8<ινο«,
άκρος, μουσικοί, Ιδρίϊ V

,

Εστω ρ Κ
,

*ίχ«ιρ Γ
.

β^ίΐίαΐ πΐίΐη, ο-οφιο-τή$7η, ίιηστάτηϊ»72, Ρ.
ΜθΓ6 βκίΐίυΐ ΪΠ 8ρβακίη§, μονσ-ικήτιροι
λ('γ«ιν (Εητ.). £θ ΒΧΪΐίαΙ, ο-οφίζομαι Ρ

δΐίίΐίΐΐΐΐ^, €Ϊ, «μΤΓ«ίρω5 Ρ, Τ€χνΐΚ»ϊ Ρ
δκίΐΐ, σοφία /, τίχνη_/, ίμττίΐρία^/", ίπι<Γτήαη_/^
δίππι, ψαίρο ΐΓτ<ροΐϊ (Λβίο/ι.)
8χίη (βιώίί.), χρ»ϊ »η, χροιά /; (ιμο. ο/"
αηίιηαΐ) ρινόϊ τη; (δίπρϋ ο£Ρ 8. (Ιββϊΐ
αηίπίαΐ), βύρο-α/', δέρμα η, δορά^/", δίροί
η, V

,
δί'ρρυ/ΐ Ρ• Μαάθ οί βίπη, δφ-

μάτινο;. Οβ,ΓίΣ-βκίηηβά, Κνανόχρωϊ V
.

Τηίοκ-Βΐίϊηηβά, παχίδίρμοί (^ΓΪ»ί.);
τηβίαρη. αναίσθητοι Ρ. Καθ ίπβ βΐΐίη
οΰ) άττολίττω
δΐίϊη (ι•«/•ό), ίκδί'ρω, άποδίρω Ρ, «ρα Γ
.

Ρτονβτύ, 81ιίη α βΐάηηβά άοσ (ίΊοο;
& άβαά ηοΓδβ), κίνα δ<ρ«ιν 8<δαρμ«νην

(Οοτηΐο β-αφτη.)
δίείρ, σκαίρω V

δΙίίρρβΓ, νανκληροι ΤΛ
δΗπαίδά (ίηώβΐ.), άκροβολισμόϊ πι, Ρ
δΐάπηϊδίι (νβτδ), ακροβολίζομαι Ρ
δΙιίπηίδΙιβΓδ, ϊκδρομοι πι, Ρ. δκίπηίδΗίηο;
Ρ&Γ17, ίκδρομή/(7'Αωθ.)
δΙ^ίτΐΗ (ΙίΙ. αηά τηβίαρη.), κράσικδα η, ρΐ.
Οη Ιΐιβ κΙπΓίδ οί ΐΐϊβ αηη/, ττρόϊ κρασ-ιτί-
8οισι στρατοπέδου (Ευ,Τ.)
δΐίΐιΐΐ, κρανίον η
8ΐ£7, ουρανό; τη, αίθήρ Μ, _/

) ιγοΛοϊ »», V
.

ΕΧ3.11 10 ΙΗβ δΐίίβδ, πρόϊ ονρανον βιβάζω
(5ορΑ.), βίοι; Ιοτί» (βορΗ.). Οί 4πθ δΐί^,
ουράνιοι, αίθίριοϊ
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81ίΛ, στήλη/ Ρ
81;ιο1<, άνίίμινο;, χαλων, χαλαρός Ρ
δΐ&οίζθη, χαλά», λύω, άνίημι, μίθίημι V

81αοΚ1_ν, άνί'δην, άνίΐ(ΐ€νιο5 Ρ. Τ1πη§8 νϋΐ
σβ δία,οΐί 1^ ιπαπαςβί!, άνίθήο-«ται. τα πράγ

ματα (Τηιιο.)
81β,ο]ιηβ88

(θ£ Ιϊίβ), άνειμίνη δίαιτα (Τηυβ.).
δίαβίεηβββ οί ωίΐκΐ, το άναμίνον τής γνώ
μη* (Τΐιηο.)
81α1ί6 : «. (^αβηοΗ
δΙαηάβΓ (βηΙ)3ί.), διαβολή / βλασφημία /
συκοφαντία/ Ρ, βασκανία/ Ρ, διάβολόν
τι (Ατιάοοΐάββ)
81ίΐηάβι• («βτά), διαβάλλω, ο-υκοφαντί'» Ρ,
βλασφημά» Ρ, βασκαίνω Ρ
δΙαίκΙβΙΌΙΙβ, διάβολοι, κακάθρονς Γ, ψίθυρο;
V, βλάσφημοι Ρ, συκοφαντικός Ρ

81β.τιάβΓο\ΐ3ΐγ, διαβόλ«9 Ρ
81αηΙίη§, πλάγιος Ρ, δάχμιος V, λίχριος V
81»ρ (νβτδ), ραπίζω Ρ
81»υ§ΗΐθΓ («ΜΟ«ί.), φόνος «ι, σφαγή/ φονή/ Γ. Το ίΙπΓβί ίοΓ β1βΛΐβ;ΙιΙβι•, φονάω
(8ορη.). Εη§»§βά ίη ΠΗΐΙιιβ,Ι βίαυξηίβΐ',
αύτοκτόνος V
81ίΐϊΐ§ηίβι•, 81&7 : ν. Κ ΠΙ. Ρτονβτί), οί
8ΐίΐ)•ίηη; ίΗβ βίαιη, τ(» αλκή τον θανόντ"
ίτι-ικτανίϊν ; (8θρΗ.)
81ανβ, δούλος ίϊΐ, ιταϊ» »Η, / οΐκίτης τη,
δοΰλίνμ,α /(, V, άνδράποδον Π, Ρ. Ρβιη&ΐθ
βίανβ, τταιδίσκη / Ρ Εθίΐον-βίβνβ,
ομόδονλος ί?ί, / σύνδουλος τη, / Βθ Λ
βΐ&νβ, δουλίύω, λατριύω. Βοά^ θί βίβ,νββ,
Ιιϊίβ οί βίβ,νββ, το δονλον (Εητ.). 81»νο
άβαΙβΓ, άνδραιτοδιστής τη, Ρ. Έφίαΐ Ιο α
βίανβ, άντίδονλος (Αεβοη.). ΡνονβτΙ, Α
βίβ,νβ Ϊ8 α Ηνβ ϊπιρίβιηβηί, ο δούλος
ίμψυχον όργανον (Ατήβ(,) ; ο

/, παλαιον
οίκοι κτήμα (Εν,Τ.)
βΙβ,νβΓν, δουλιία / δουλία / V, δουλιυμα
η, V

,

δονλιον ήμαρ (Ι/οιη.), αναγκαία τύχη
(5θρΑ.), δοΰλον ζυγόν V

,

άνδραποδισμός
πι, Ρ. 8β11 ίπίο 8ΐβ,νβΓγ, άνδραποδίζω Ρ
δίανίβΐ], δονλιος, δούλιιος, άνίλίίθίρος, δούλος

V
,

δουλικός Ρ, άνδραποδώδης Ρ, δουλο-
ιτρίττής Ρ

δίανίθϊΐΐ^, άνδραποδώδως Ρ
81ανβΓ, φονιυς ηι, σφαγιυς τη, αίθίντης τη.

81β.νίη§ ιπβιι, ανδροκτάνος V
,

άνδροφάνος

V
,

άνθρωποκτόνοί V

81θβ1ί, λιπαρός. Βθ βίββίτ, στίλβω V

81θβρ (βΜΟβ<.), ίπνος τη, κοϊτος τη, V
,

κοί-

μημα 7», V
,

κοίμησις / Ρ. Ιη βίββρ
(αφ.), Ινϋπνιος V. Αοοιιί οηβ'β βΓβί
βίββρ, τί••ρ\ πρώτον ϋπνον (Τηιιο.). ΙΌηά
οί βίββρ, φίλνπνος V. όίνϊη§ βίββρ ίο
8.Π (οί ίΐΐθ βΓεινβ), παγκοίτης (<?0ρΑ.).
ΙΑξΙΐί βίββρ, ίγ*'ρο-ιμο5 ύπνος (Τηβοστ.).
Ρτου&&8, 81ββρ υΐιβ,ί 1εηο\ν8 ηο ΐΛΊΐΙάηρ;,

άνί'γίρτος ίπνος (Λτώί.), χάλκ«ος Οπνος

(Ηοτη.) : Αδίββρ .ιηιΐ α\να1εβ, ι.β.
8•\ν>';ιγα, βναρ καΐ βπαρ : ο/, οΰτ' βναρ
οϊθ' βπαρ, Νοί βΛ λ11 (Ρίαίο)
81β6ρ (νβτύ), κ<ΐμαι, καθίΰδω, καταδαρθάν»,

κοιμάομαι, κατακοιμάομαι, <ύδα> V
,

€ννά-

ζομαι V
, άωτίω V
,

{ννυχ€υ« V
,

Υβλ\

Λδίββρ, <1ς υπνον πισίίν (8θρΚ.). Βθ
βίβθρ^, ύπνώσσ», νυστάζω Ρ. 81ββρ
οα(1;γ, άγρυπνίω Ρ, δυσυπνίω (ΡΙαΙο).
81ββρ >νίίΗ, συγκοιμάομαι, ο-υγκαβιΰδω.
Οαυββ ίο βίββρ, 8βηά ίο βίββρ, κατα-
κοιμάω, κοιμάω V

,

κοιμίζω V
,

ιυνάζω V
,

κατίυνάζω V

81ββρ1β88, αυπνος, άγρυπνος, ακοίμητος V

81ββρ1β88ηβ88, αγρυπνία/ Ρ
δίββρ^, ύπνώδης
81θθί, χάλαζα/
81ββνβ, χ•ιρίς/ Ρ
81βϊ§1ιίοί β&ικί, μαγγανίία/ (ΡΙαΙο)
81θη<1θΓ, λίπτός, αραιός V

,

ραδινό; V

81ϊοβ, τόμος τη (Αγ.)
δΐϊάβ, όλιο-βάνω
8Η"Ηί, (αά).), λιπτός, φαύλος, βραχύς, ιύ-

τΛήςΡ
δΙΐβΚί (βιώβΐ.) : ν. Οοηίβηιρί
δΐΐβΐιί (υβτό) : ν. Όββρϊββ
δΙίοΗίΙ^, ολίγον, μικρόν, ΙπΙ σμικρόν V

δ1ί§1ΐίηβ88, φαβλόν τι, φαυλότης/ Ρ
8Ηπι : ν. δΙβηάβΓ
81ϊηιβ, βόρβορος τη, πηλός τη

81ΪΠ17, άσώδης (Αββΰλ.), βορβορώδης (ΡΙαΙο)
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δΐίη^, ο-φινδόνη/
81ϊη§ΘΓ, ο-φίνδονήτηϊ Τ», Ρ. Βθ β βΙίη^βΓ,
σ-φίνδονάω

8Ηρ (βιιΒβΙ.), άλίσ-θημα η, Ρ; Πίβ/σρΗ.
σφάλμα η, πλημμέλημα η, Ρ, πταϊσ-μα
η, Ρ
81ϊρ, Ιιβί βΐϊρ (»8 <ϊθ£8), άνίημι ; (β,η ορροΓ-
ίαηΗ}'), παρίημι, άφίημι, προΐιμαι Ρ
8Πρ (ηβν/,.), όλισθάνω, σφάλλομαι, πταίω.

81ϊρ α\νίΐν, νπικδνομαι, απορρέω, ίπτορρί'ω,

υποδύομαι Ρ. 81ΐροβ"(Ζι<. αηά τηβίαρίι.),
«ξολισθάνω, άπολιο-θάνω Ρ, δραπο-ίνω Ρ,
ίκκλίιττβ πόδα (Ευ,τ.). 81ίρ ϊΗγοπ§Η
ίΐιβ £η§6Γ8, διολιο-θάνω Ρ, διαφίύγω Ρ
81ΐρρβΓ, «ίμαρυ/, V, Πίρο-ικαί/, ρΐ (Αγ.)
81ΐρρθΓγ (Ιϋ. αηά τηβΙαρΚ.), σφαλφό;,
όλιο-θηρόί. Ιπ α 8ΐϊρρβΓ7 ΠΙΒ,ηηΟΓ,
σ-φαλιρώς
δΚί : υ. Οιιί

81ορθ (βίίδβί.), κλιτό»/ V
81ορβ (νβτΐ), κατάκ«νμαι (Ρίηά. ). 81ορίη{{,
κατάντη» Ρ, έπικλινήϊ (ΤΗ,ηο.)
δίορρ^, νδατώδη» (Τ/ΐΜΟ.)
δίοίη, ^αθνμία/ αργία/
81θίηί\ΐ1, ράθυρ.05, άργόϊ, άνίιμίνοί. Ββ
βΙοίΜϋΙ, μαλακίζομαι (ΤΗηΟ.)
81θίΗίΐΐ1ΐ7, ανίιμίνω»
δίον/, βραδύς, οκνηρός, ο-χολαΐθ5, βραδνπου»
V. Ββ βίο^τ, βραδύνομαι, χρονίζω. Ι
βΙηηιΜ Ιιανο Ιϊββη βίον ίο 8θηά £ογ
ίΗθβ, ο-χολ^ ο

-' αν ίο-Μΐλάμην (βορΗ.).
Μβ,ΐίθ βίολν, βραδύνω
81θϋνΐ7, βάδην, βραδίω» Ρ
81ο\νη08Η, βραδντη»/ ο-χολαιότη»/ Ρ
81ιΐ££Ϊ8η : ν. δΙοίΜαΙ
δΙαπΛεΓ : ν. δίββρ
81ιιγ, δναδοϊ η. ό,Ίδί, β. βΙαΓ οη, όνιιδοϊ

πίριάπτω τιν£ (ΣιΤ/αϊαζ)
81ΐ1Γ ονβΓ (υβτΐ), ραθνμίω <ιτ£ τινι (Ώβτη.).
Βυβίηβββ τνίΠ 1)6 βΐυιτβά ονβΓ, άν«θή-
σ-ιται τα πράγματα (ΤΗΐΜί.)
8ϊγ : ν. Αιϋαΐ, Ουηηϊη§
8ιηη,11, μικροί αηά ο-μικρόϊ, όλίγοί, βραχύ»,
βακίϊ V
,

τντθό» V
,

λίίττίί V. Υβητ
3ΠΚΐΠ, Ιλάχιοτο», πάνο-μικρο» Ρ

δηοΕΓΐ (αά].), κομψό* (βϊίηβΓ ίη αρρββ,Γ&ηοβ
ΟΓ *ήί), ιότράπίλο» (ίη νάί), Ρ
δηιαιί (.ηώβΐ.); ν. Ραιη. Οαυβθ ίο δΐηαι-ί,
εάκνα, λνπΐω. Υοιι νπΐΐ 8Πΐ£ΐΓί £ογ ίί :

118β ού χαίρων
8ιη&ίί6ΐ,ϊη£, ίπιπόλαιόν τι Ρ
διηθεΐΓ, χρίω, άλ€ίφω, {πιπλάσ-ο-ω (Ηβν.)
8ΐΠβ11 (βΜ&βί.), οο-μή/ όδμή/ V. 8*Γββί
8Π1θ11, ίύοο-μία/. 8βΙ18β θ£ 8111611, βοτφρη-
«•/, Ρ
8ιτηΊ1 (νβτΒ η&ιιί.), δζ», αβ Ιί βιπθΐΐβ ο£
νίοΐβίβ, βΙ« Ιβν (Ηβτ.). δντββί-βπίθΐΐϊη^,
ίίώδηϊ V

δπίβΐΐ (αοί.), οο-φραίνομαι. Ι δηΐβΐΐ Π)6&ί,
■π-ροο-ττνίΐ μοι κρίών (Αγ.)
8ωβ1ί («β^6), ϊψω
δΐηϊΐθ (ίίίδίί.), γ&ασ-μα η, V

,

μίίδημα η, V.
ΡτονβτΙ, Τηβ πιβ,ηΥ-ίννίηΙίΙίη^ βκιίΐο οί
Ο0βαη, κυμάτων άνήριθμον γίλαο-μα(4β8θΛ.)
8πΐϊ1θ (νβτύ), μιιδιάω, γίλάω, ίιπογίλάω

(ΡΙαΙο). 8πιϊ1β βν/βθίΐ^, ήδίι γΛάα V.
8ιιιί1ίιΐ£, φαιδρός, φαιδρωπό$ V

διπϊίβ : ν. 8ίηκ:θ
8ιιιϊί1ι, χαλκ<ν« τη, χαλκοτνπο< Ρ, σιδηρο-
τί'κτων ιιι (Α 68θΚ.). Βθ α
. 8ΠΐίίΗ, χάλκινο.
Ττ&άθ οί 8, Βΐηΐίίι, χαλκίία/, Ρ, ή χαλκο-
τνπική (ΡΙαίο)
δαιίΐη^, χαλκιίον η, Ρ

,

ο-ιδηρίίον η, Ρ
δπΐΟΒ:θ (βΜόβί.), καπνό$ ίη, λιγνό»/ V

8πΐθ1ί6 (νβτΐ) ηβηί.), καπνόομαι Ι'
,

τνφομαι V
,

άτμίζω V. Λ1 ίΐΐίο ίο 8Ιϊΐυ1ί6, τνφω, καπνίζυ
δηιοοίη (αβξ;.), λίίοϊ, ληρό« V

,

ξ«στό$ (Ηβτ.)
8πιοοί1ι (υετΙ>), λίαίνω, («ω V
8πιοοΙηΐ7, λ•£ο>» Ρ
δπιοοίηηθββ, λαότηβ/
δωοίηβΓ, πνίγω Ρ
δηιοιι1(1ί•ι•, τνφομαι. δηιοιιΙάβΓίη» (αά).),
φολόιυ V

8ια\ι%%1βτ, φώρ τη, Ρ

δηαϊΐ, φιρόοικοϊ τη (Ηβίίοά)
8η;ιΙί 6, 6φι$τη, ϊχιδνα/ δράκων τη, Γ

,

ϊχι» τη,Ρ
δηαΓΘ (βηδβί.), Ιρκοβ η, πάγη / άγρινμα
71, V

,

άρκυί / Γ. Ιια^ 811ΛΙ•β8 ίοΓ,
{φίδρ<νω, (πιβονλ<νω, <νίδρ(ΰω Ρ. 1''αΙ1

ίηίο α βηβιΓθ, <1« βόλον καθίσταμαι (Εατ.)
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δηαΓΘ (νβτΐ)), θηράομαι
8πλγ1, ίιλακτίω

βηβ,ίοΗ, αίρί'ω. αρπάζω, άναριτάζω, άφαρ-π-άζω
V, μάρτττω V
δπββΓ (νβτδ), Κίρτομίω
δηββζβ (βν,&βί.), ιιταρ(ΐ05 τη, Ρ
δηββζβ (ΐ7«?"ί>), ιτταίρω
δηΟΓθ, Αίγκω
8ηθΓΪ (βτώβΐ.), φρΐαγμα Π, Τ

7
",

φύσημα Π, V

δΐΙΟΓί (ΐ'Ο'ό), ίκιτνίω, ίμβριμάομαι Γ
,

φυσάω Γ

8ηουί, μυκτήρ τη, (Ιύγχοί η {Λτ.)
Βηον («ωό«<.), χιών/, νιφάί/ V

,

νιφετοί?η,
Γ. 8ηονν-β£1^β8, χιόνοί βολαί V

8ηο•ν («βτδ), ν£φ«. Ιί βηονβά βΙί^ΗΐΙ^,
4ιτίνιφ€ (Τηκο.)
δηο-ντρ, νιφ<5ιΐ9 V

,

νιφάί Γ
,

νιφόβολοϊ V
,

νιφοστιβήϊ V. Α βηοΝνγ ηί^Ηί, νύξ
ύττονιφομίνη (2'Λμλ). δηον-νΐΐϊίθ, χιο-
νόχρωϊ (Εν,ν.)
δηιιο-ηοββά, σιμοί Ρ
8θ, οίίτω αηίί οίίτω;, ώδί, ώϊ, ταύτη, τη8ί, ώσ-
αντωί. 8θ (αοοοι-άϊπ^ΐγ), ο2ν, Αρα, τοίγαρ,
τοιγαροΟν, τοίννν. Ενβπ ΒΟ, καΐ ώϊ. ΝοΙ
βνβπ ΒΟ, οΐδ' ώϊ. 8θ ^Γβ&ί, τοσοντοί, τοσοϊ.
8ο πιιιοΐι, τοσούτον, τόσον. 8ο-ο»11βά, 4

καλονμενοί Ρ, & λεγόμίνοί Ρ. 8θ ΓηιιοΙι
ίοΓ ΛΪ8, καΐ ταύτα μεν 8

ή ταύτα V
,

καΧ

ταύτα μεν τοιαύτα V. 8ο ίΐ8 ίο, ώστε
8θίΐΙϊ, βρέχω, καταψακάζω V

δο&ρ : Η8β κονία _/
) Ρ: ο/! λονειν ανετι κονία.5

(Αν.)
8ο»γ : «. ΕΙ7
δοΙ> (βαΙ$ί.), λύγξ /, Ρ. ΤνϊΛ 8οΙ)8,
λνγοην (βορΚ.)
8οβ (νβτδ), λΐζ• (.4»•.)
δοΟΘΓ (αά;.), νήφων, σώφρων (β«ρ. δθΙ>βΓ-

πιΐηάβά). Ββ βοοβι-, νήφβ. Μαΐίβ
ΒΟΟβΓ, σωφρονίζω
δοοϊ&οΐβ, δοοΐαΐ, φιλικοί Ρ, ομιλητικός Ρ
δοοϊθί^, ιτανοννία/, ομιλία/. "^Γβ Ιϊνθ ΐη
α 8θθίθί7, χρώμίθα πολιτεία (Τ/ιυο.).
Τηβ νηοϊθ ίΓ&πίθΛνοΓίτ οί δοοϊεΐ^, ιτασα

ή πολιτεία Ρ
δοοίίβΐ, αύλόί τη, άρθρον η
δοά, βώλο5/

δοάβ, λίτρον η, Ρ
8οάάβη, τ«τηκώ9 V

8θί&, κλίνη/ Ρ
8ο£[<, μαλακοί, άπαλόϊ, μαλθακά V

,

αβροί V
,

πεττων V

δοίίθΠ, μαλάσσω, μαλβάσσω V
,

τεγγ» V
,

θηλύνω V
,

κατατήκω Ρ. Ββ βοίίθΐΐβά
(ΓΡ•1.αχ), μαλθακ£ζομαι
δοίίΐ^, μαλακώϊ Ρ, μαλθακός V

8θ£ίηβ88, μαλακία /, Ρ, άΐΓαλότη« /, Ρ ;

(111Χ11Γ7), χλι8ή/ V

δοϊΐ (βηδβί.), γή /, γΟα/, V, ιτίδον η, V,

οΙ8α$ η, V
,

χθών,/ί V

δοίΐ (νβΛ), μιαίνω, χραίνω, καταχραίνω
(Βα<χ/ι.)
δο)θΐΐΓΠ, μετοικώ•. δοίοοπιΟΓ, μέτοικο* ιη.

δο^ΟιιΓη^η{5, μίτοικία/"
δοΐβ,οβ : υ. ΟοπιίοΓΐ;

δοΐάίβΓ, οττλίτηϊ (ΙΐβΒ,ν^-ΕΓΠΙβοΙ) ΤΠ, άνήρ ΤΠ,

μαχητήϊ 1Ά, V
,

λοχίτηϊ τη, V
,

άσιτιδηφόροϊ
τη, V

,

άο-ιτιστήϊ Μ, V
,

στρατιώτη* τη, Ρ.
ΪΔβήίτΒ,τΐΏβά δοΜΐβΓ : ν. ϋ§Ηί. Εβί-
1θ«τ-8θ1άΪ6Γ, οτιο-τρατιώτηϊ τη, Ρ, συν-
ασιτιστήϊ τη, V. Οι ογ οβίοπ^ϊη^ ίο
& βοΙάΐβΓ, στρατιωτικοί Ρ. δβΓνβ &8
α 8θ1ί1ίβΓ, στρατ<νομαι
δοΐθ (αιΐ].), μόνο5, μοννοί V

δοΐθ (ββΐΐ), ψηττα/, Ρ. δοΐθ (θ£ £θθί),
ταρσοί τη

δοΐθοϊϋπΐδ, ΟΟΓηηιίΙ, σολοικίζω Ρ
δοΐβΐ^ : ν. Οηΐ7
8ο1(ίΐηη, σεμνοί. Ββ βοΐβιηη, σεμνύνομαι
δοΐβπιηίί.^, σεμνίτηϊ/
δοΐθπιηΐ^, ο-ίμνώί. δοΐβιηηΐ/ βρο^βη,
σ<μνόστομθί (ΑβίβΗ.)
δοΐβιηηΐβθ . ν. Οβίβϋΐ-ίΐίθ

δοΐϊοϊί : ν. Α «Ιί
δοϋϋϊίοιιβ : ν. Αηχϊοιιβ
8ο1ΐοϊΐΗάβ : ν. ΟαΓβ
8οϋά, οτίρβόί αηά ο-τ<ρρόί, πνκνόί ; (βπη),
(μπιδοί, βί'βαιοϊ
δοΐίάϊί^, στ«ρ«οτηί /, Ρ
8θ1ίΐ»Γγ, ϊρημοϊ, μονοί, μοΟνοί V

,

μονίοτολοί

V
,

άγ«£των V. Βθ βοΙΐί&Γ^, χηρεύω V

δοΐϊίΐΐάθ, ίρημία /, V



240 Βοΐο—Βοιιηά

8θ1θ, μονωδία/. 8ίΐ1§ & 8θ1θ, μονωδία)
8θΐ8ΐϊοβ, ηλίου τροτταί Ρ
8ο1νβ : ν. Εχρίαίη, Ρτον&το, ' δοΙνϊίιΐΓ
Β,πιηυΐηηοΐο,' αντο δ«£ξ€ΐ (ΕχροΓΪηιοιιΙ
^τίΐΐ βΐιον) (ΡΙαίο)
8ο1ιιΙϊοη : ν. Εχρίαηαϋοη
8οπιΙ)γθ : υ. ϋ&Γΐε

8θΠ1θ, τιϊ, Ινιοι Ρ, ΙστΙν 8β, ίΐσΐν οΐ Ρ.
8οιηβ...οί1ΐ6ΐ,Μ, οί μ(ν (αηί. οι/ οί 8<).
δοτηβνΐι&ΐ, τι
δοπίβΐίοτν, πωϊ, άμωσγέιτωϊ Ρ, άμηγέίΓη Ρ,
ίστίν οΊτωβ Ρ
8οηιβνϊπιβΒ, ττοτΐ, αλλο-η μίν οτ άλλοτ« αηβ.

01/ αλλοτί δί, τ<ίτ€ μίν αηβ. δι/ τοτι 8ί, 8τί μή»
αη*. δ?/ 8τί 6

4
,

4στ\ν δτ€ οτ ϊσθ' βπ,^ίοηΡ
δοπιβνΙιβΓβ, ιτου, ίστίν βττον οτ Ισβ" 8-ττου.
8οααβνΗϊί.ΗθΓ, ίστίν οΐ οτ ϊο-β' οΐ

8οη, ταϊϊ τη, νΐόϊ τη, τίκνον τι, Ρ, κόροε αίίίί

κοΰρο5 »», Κ
,

γονο« #», 7
,

γίνίθλον η, Ρ
,

φίτίνμα η, Γ
.

δοη-ίη-Ι&ΊΤ, γαμβρό^ τη

8οη§, 1ίμνο5 τη, φδή,/Ι άοιδή_/5 Γ
,

μίλο; η,

V
,

μολιτή / 7, μοΟσα /, Ρ. Οί βΟΠ^,
μονσ£105 V

.

¥αΤΒΟ\15 ΪΠ 80η§, άοίδιμοϊ V.

<3ιΐ6θη οί 8θη§, άναξίμολιτο! (βρϊΐη. ο/
ϋΓβ,ηϊβ) (Βαοΰίι.)
δοοη, ταχν, τάχα, ταχίωϊ, αντίκα, οΐ δια

μακρόν Ρ. ΥοΠ 0£ΐηηθν 06 υΟΟ 80ΟΠ,
ονκ αν ψθάνοιι (ιοΐίΑ ρατίίο.). Αβ βοοη
ΒΒ, ίπ-ίΐδή τάχιστα Ρ. Αβ 800Π £18 ρ08-
8Ϊθ1β, ώ» τάχιστα, 8πω$ οτ βσον τάχιστα

Ρ
,

8ο-ον τάχο» Γ
. 8οοηβΓ (αάν.), »ρο-

τ<ρον (αά].), ιτροτίροβ
8θθ£, αϊθαλο; τη, Γ

δοοίΐΐθ, ίλάσκομαι, πραννω, κηλίω, θίλγω Ρ
,

μκλίσσω Κ
,

«ννάζω Κ
,

μαλθάσσω Κ
,

σαίνω

Γ, παραμνθ<Όμαι Ρ. 8θθί1ΐϊη§ (««&'•),
ήτιοβ, ΊΓροσ-ηνήϊ, θιλκτήριοΐ Ρ

,

κηλητήριοϊ
V; (βτώβί.), μίίλιγμα η, Ρ

ΒοΟίίΐδβ,^βΓ, μάνπϊ τη, /, οίωνομαντιϊ 7Λ, Ρ
,

οίωνοσκάποϊ τη, Ρ
,

χρησμωδοϊ τη, Ρ
βοΟυΙΐΒϊΙ^ϊη^, μαντική /, μαντ€ία_/"
δορΗϊβν, ο-οφιο-τήϊ τη. Ρ1α7 ίϊθ κορΗϊδί,
σοφιστίνω Ρ
8θρΗί8ΐίθ{ΐ1, σοφιστικοί Ρ. δορίιΐβίίοίΐΐ
φΐίΙΛΙβ, σόφισμα η

δορΠΐβίΓ^•, ή «Γοφιστική Ρ
8θΓθθΓβΓ, φαρμακ<ν« τη, μάγο5 /«, γοη» ιη,
ίιτωδό; »ϊ, ί'

8θΓΟβΓ^, φαρμακ€Ϊα/,' Ρ
δοπίϊά (Πΐββ,η), βάναυσοϊ, φορτικοί Ρ
δοΓΘ («ϊίδβΛ), ϊλκοϊ η
8θΓ6, δοΓβΙ}1, λίαν, άγαν, ιτάνυ, χαλ^ιτώί.
Ββ 30ΓΘ ίΓΟυΟίβά, άδημονί'ω Ρ
8ογγο^ : ». Οηβί, Οηθνβ. Το οηβ'β
80ΓΓΟ\ν, ον χαίρων, κλαίων ΟΤ κλάων

δθΓΓθ\νίυ1 : ν. 8ας1

8ογγ7 (πιβαη), φαίίλοϊ. φλαίροϊ V: ν. αίβο 8&ά
8ογ1> (ηώ».), γ<νο« η, ιΚοί η, Ρ

,

οτ ηββ

οίοϊ, 1Γ0Ϊ05, ΟΤ ΟΤΓΟΪ05. Οί &11 βΟΓίβ,
ιταντοΐοί, ΐΓαντοδαίΓΟϊ. Οϋί οί 80ΓΪ8,
ιτλημμιλήϊ (Ιί(. οαί οί ίυηθ) (ΡΙαίο)
8θΓυ (ϋβτδ), 8ιατάο-σ» Ρ, διατίθημι Ρ
8οιι1, ψνχή /> βυ^ »ι> ^

ι

Φρήν β»»*ί Φρ^νβ/ V. Η&νίπ» α βοϋΐ, ϊμψνχοί Ρ. Ηί§1ι-
βουΐβά, μεγαλόψνχοϊ Ρ. Οθη(1ΐ10νΟΓ οί
βουΐβ, ψυχοτΓομίΓοϊ τη, V. Ιχ)8ΐ δοιιΐβ, Λν-

$ρ« μηκέτι ο-ωξόμίνοι (ΤΗβΟφηχβ). ΤΙίΓΟ^-

ίπ§ Ηϊπΐ8β1ί ΗβείΓν β,ικί βοιιΐ ϊηίο ίΐιβ
0υ8ΪΠ683, άττλώ; ίαντόν (ίϊ τα ιτράγματα
άφίιδώϊ διδοϋϊ ( ΠιΊΐί.)
δοηηά (αφ'.), (ΗθλΙΛ^), 4γιή«; (νρΐιοΐβ),

&λάκληρο$ Ρ
,

άκί'ραΐ05 Ρ ; (οί ]υά§τηβην
ΟΤ ηιϊικί), (μφρον, σώφρων; (οί βίββρ),
νήδυμοβ V. 8αΐθ απά βουπά, άκραιφνήϊ,

άσκηθήϊ (Ηοτη.), ολάκληροϊ καΐ άιτασήδ
(ΡΙαίο), σώϊ καΐ ν7ΐήί Ρ
8ουηά («ωδ«ί.), ψ<$φο$ τη, κτύιτοϊ τη, φωνή/",
βοή/, φβογγάί ί/1, φβίγμα 71, ήχή/ κλ»γγη

^ Γ
,

δοΰττοϊ 7», Ρ
,

βρόμοϊ τη, V
,

κι-νπ-ημα
π, Ρ

,

γήρυμα η, V
,

8μαδο« τη, V
8ο ιι Π(1 (να Η)), ψοφίω, φθί'γγομαι, ήχίω,

φωνέω, κτυττίω Ρ
,

κλάζω Ρ
,

βρίμω Ρ
,

λάσκω Ρ
,

δονττί'ω Ρ. 08,1186 ΪΟ ΒΟΙΙΓκΙ,

ήχί» Ρ. Οαιιββ <» βοιιηά ίη ΛηβνβΓ,

άντηχ<ω Ρ. δουηά β,ΓΟΙίηά, άμφικτνττίω
Ρ. 8θ11Π(1 (ηαυίϊθα.1), καθίημι κάλων Ρ.
8θΙΐηάΪΓ1§-ΐ11, δνσηχήϊ Ρ

,

δυσκΛαδοϊ Ρ.
δοιιηάΐπ^-ΐουά, βαρνβρομος Ρ. 8ο«ιΐ(1-
ίη§-ν?β11, ιύηχή; Ρ

.

8οαπ(1ϊη§ •ντΐΐ1ι,

σνμφωνο*
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8θυη(ίηβ88, νγίιια./* τι ύγιέί Ρ
8θΙΐρ, ζωμόϊ 771, Ρ
δοιίΓ, π•ικρ05, ο£ύ» Ρ, στρυφνοί Ρ, αΐστη-
ροί Ρ. ΡνΟΌβτΙ), 8θ11Γ §Γ8.ρβ8, ίμφαξ
& βότρυϊ (Βοώτίηβ)
δθΜΠ36, ιτηγή/;(ίηβ<αρΑ.), αρχή/-, άφορμή/',Ρ
δοαίΐι, μ€ο-ημβρ£α /, Ρ. ΧιΟθ1ιϊη§ δΟΐιίΗ,
Τροϊ ήλ£ου βολάί (Εΐ17•.). Ιιϊβ ΚΟΙίί,Ιΐ ΟΪ,

ττροί νότον βλίΊτω (ΗβΤ.). δοοίΗ λνίικί,
Νότο; Μ. 8ουΐ1ι•βαδί ννήκΐ, Εϊροί ττι.
8οαί1ι-\ν68<; νϊη(1, Δ£ψ ττ»

8ο«ίΗβΓη, μεσημβρινοί

8ονβΓβί§η (α<2?\), κΰριοϊ
8ονβΓβΐ§η (βιώβί.) : ν. Κϊη»;
8ονβΓβΐ§η<;7 : ν. Κυΐβ
δον (βωίβί.), υ»/
δον (νβνΐ)), σττίίρω, κατασ-ιτίίρω. Βονη,
σίΓαρτοί Γ, σ-ιτορητοί Ρ. Νβ\ν1ν-8θνη,

νεοσποροί V. δβ1ί-80νη, αϋτόο-ιτοροί Γ.
Ρτονβνύ, οί βονήη§ »ηά Γβ&ρίη§, ό το

σιτίρμα τταρασχών, οίτοϊ τών φνντων κακήν

αϊτιοϊ (ΰβτη.)
δολνβΓ, & σττείρων
8οννΐη§, σιτορά_/] ο-πέροί τ», Ρ
δρ&Οβ, χώρα /" ευρυχωρία /, Ρ. ΎβΛΆ,Ώί
βρ&οβ, το διάκίνον (ΤΗ,ηο.). δραοθ οθ-
ΐλνββη, το μέΌ-ον; ΙοβΙνββη ίνο &πηίβ8,
το μετα£χμιον {ΗβΤ., Εην.), μεταίχμια
δορόϊ (Εητ.) : ς/, έν μεταιχμίω σκότου

(ββίνββη 1ί§Ηί 3,ηά αΙαιΊεηβββ) (Αββοη.)
δραοίοιιβ : ν. "ΐΥιάθ

δραάβ, 4μη ,/
*, Ρ. Ρνονβνδ, Οβ.11 α βρ&άθ

& βραάβ, τήν σκάφην σκάφην λέγειν

(ΡΙηΙατοΗ)
δρβ,Π, ο-ιτςβααή^, Ρ
δραη^ΐβ, ιτοίκιλ(ΐΛ η, ββρ. οί ίΐιβ βίβ,ΓΒ,
ττοικίλματα η, ρ

ΐ ; ο/
,

ή ιτερί τον οΰρανον
ποικιλία (ΡΙαΙο). δρβ,η^ΐβά, ιτοικίλοϊ,

κατάπαστο* (Αν.). Νϊ§Ηί \νίΐΗ 8ρ8,η§1β<1
£8.Λ, ποικιλείμαν νΰξ (Αβββη.)
8ρ»Γβ, φείδομαι, άττε'χομαι. Ββ Ιΐη8ραΠΠ§,
άφειδε'ω. Το βρ&Γβ (θ£ξ/.), ττερισο-05
8ρ»ΓΪη^ (ίΗΟ»1.), φιιδώ/, V

,

φαδωλήΤ" V ;

(αάρ.), φειδωλοί, μητριοί : ς
/,

μέτριο: »ροϊ
τα» ήοονά» (ΡΙαίο)

δρϋΓΪιι^Ιν, φειδωλώί Ρ
,

μετρίωί Ρ
8ραΓΐί, β-ιτινθήρ ττι, V

,

αφαντον φώί (3ορ/ι.)
8ρϋΐ'1ί]β, λάμπω, άστράτττω V

,

στίλβω V
,

μαρμαίρω V. Λνΐίΐΐ 8ραΓΐί1ίη§ Θ^β8, μαρ-
μαρωπ^ϊ V (Εητ.)
8ρ3,ΐ'1ν1ίη§ (χΐώ8ΐ.), μαρμαρυγή/*
δρβ,ΓΓΟ\ν, οτρουθ05 ΠΙ,/
8ρα81Ι1, οτταο-μόϊ τη, σ-παραγμοϊ 77), V

δρβαΐί, φημί, «ίιτον, λίγω, φράζω, φθί'γγομαι,

άγορ<ν«, φωι ί'ω, ίξίϊττον, αύδαω V
,

μνθ&μαι

V
, λαλίω V
,

βάζω V
,

θροί» V
,

ίννίιτω Γ,

ιτιφανσ-κω V
,

λάςτκω V
,

διαλέγομαι (ββρ.
ο£ οοηνβΓβαίϊοιι) Ρ. 8ρββ.1ί αξαϊηβύ :

V. Αοοϋδβ. 8ρβ&1ϊ £Γ6β1ν, παρρηο-ιάζο-
μαι Ρ, ίλ€νθίροστομί'ω (ΑβββΗ.). 8ρ6ίΐ1ί
Ϊ11 οί, δνο-φημέω V

.

8ρθ;ι1ν &ί Ιβη^ίΗ,

μηκννω λάγον, μακρηγορέω, μακρολογί'ω Ρ.
8ρβ3^ Ιοίΐά, γίγωνα V

,

γίγωνίσκω V
,

ίξαυδάω V
.

δρβαΐί Πΐΐΐοΐΐ, ττολυστομί» V.

8}>Ρίΐ1ί 111 ραΐοΐΐο, βημηγορώ Ρ. δρβ£&
Βοίθίπηΐ^, ο-ίμνομυθίω V

.

δρβαΐί ίο,
ιτροσϊΙίΓον, ιτροσ-φωνέ» V

,

ιτροσιννίπω Κ^.

δρβαΐϊ •ννθΓ(Ϊ8 θ£ §00(1 0Π16η, (νφημίω.
Ββ ί.ροΙνΡΙΙ οί, ακούω, κλί» V (όοίΑ ινίΐΐι.
αάν. ον αά}.), κλήζομαι V

. Οηβ ιηυκί;

βρβαΐί, λίκτέον Ρ, ρητ<ον Ρ. 8ρ6α1ίϊη§
(αφ.), φωνή«ϊ, ττροσήγοροϊ V

.
δρο]\6η,

ρητοί, λεκτόϊ V. ~Ψήΐίβ Ι »Π1 κροαίνίπ",

Ιν τω εμώ ΰδατι (τβ/ΐντίπρ Ιο ΐΚβ ΐααίβν-

οίοοί) (Ββτη.). Βιιί ηοί ννΐΐΗουί. δρθ&Ιί-
ΪΠ§ ΐΗβ8θ νΟΓάβ, άλλ' οϋκ έττ' άρρήτοι$
γ€ τοΐϊ ίμοΪ5 λάγοίϊ (8ορΗ.)
8ρβ8,Ιϊ6Γ (ρΐΐ1θ1ϊθ), ρήτωρ 77!., δημηγόροϊ 771, Ρ.
8ρβη,1ίθΓ5 (οίϋοίαΐ). οί λίγοντε; Ρ, ΟΪ
ΐΓαριόντ€5 Ρ, οί ο-υμβουλίίοντ€5 Ρ

8ρβα1ίίπ§ (βιώβΐ.), λογο« τη, λίξΐϊ /, Ρ.
ΑΗ οί 8ρβ8,1ίίη§, ή ρητορική Ρ
δρβ&Γ, δορν τι, λόγχη /, ϊγχο» π, V, αΙχμή

,/
^ Γ, ξυστιίν η, V
,

δοράτων η, Ρ. δρβ&Γ-
ρθίη[, λόγχη/, V

.

δρβΛΓ-8Η&ίί, ξϋοτον
η, V

,

κάμαξ /, V. Εϊ§;ή1; νϊΐΐι α «ρβ&Γ,
αϊχμάζω V

.

8ρββΓΠ18.η, αίχμητήϊ τη, V.
ΑγπιθοΙ νίίΐι ίΐιβ βρβο,Γ, δορνσ-ο-οος αηά
6ορνσ-ο-ον! V

,

{γχιο-φ<$ρο$ V
,

δορυσ-θενήΐ V.
ΤαΙνΟΠ 1>γ Ιΐιο 8ρβ8.Γ, αίχμάλωτοϊ, δορίκτη

31
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το* V. 81αίη \>γ *ηθ βρββ,Γ, δοριπη-ήΐ
V. ϋβ&ίπ 1>)' Ιΐιο βρβαΓ, δορικανήϊ
μκίρο5 (ΑεββΗ.). Ρτονβτΐ), δρβ&Γ-βαύβΓ
(ρντ ΓΪΓθ-ββ,ΙβΓ), λάγχα» ίσθίων (Οοηιϊΰ
/ταρτη.)
δρβοϊ&ΐ, ίδιοϊ Ρ, 4ξα(ρ€Τ05 Ρ, ϊξοχοϊ V
δρβοϊββ, «Ιδοι η, Ρ, Ι&α/ Ρ
δρβοίβο, Ιδιοϊ Ρ
Βρβοίί^, διορίζω : ν. αίβο Μβπϋοη
δρβοϊηιβη, δ«ΐγμα η, Ρ
δρβΟΪΟΙΙβ, €ύπρίΐτήϊ, •ύπράσωποϊ, ίΐσχήμων^,
πιθανάϊ Ρ
δρβοκΊ6(1, ποικίλο:, κατάστικτοι V
δρβοίαοΐβ, βία/, θίαμα η, θίωρία/, δψΐϊ/
βρβΟΐ&ίΟΓ, βίατήϊ τη, θίωράϊ 7/1, κατοπτηϊ τη,
V. 8ρ6θΐ3.ίθΓ8 αί (,Ηβ&ΐΓΘ, οί θ(ώμ<νθι
(4η)> το θίατρον (Ηβτ.). 8]ΐΐ'ο(:ιίοικ
(^οηβΓαΙΙ^), οί παράντβ
ΒρΟΟίΓΟ, φάσμα η, φάντασμα η, ίϊδωλον 71, V

8ρβοιι1α(« οη, θίωρίω Ρ
δρβοηΐ&ϋοη, σκ<ψι$/ Ρ, θ«»ρ£α/ Ρ
δρβθοίΐ (1&η§11Λ§β), φωνή / γλώσσα /;
(ρο^θΓ θ£ βρββοίΐ), φωνή/ φθίγμα η, V,
στάμα η, V ; (α βρββοη), λόγοί τη, ρήσις/ ϊίΓΟί η, V, φθίγρα η, V. ΡυΜϊο
8ρββθ1ΐ, δημ,ηγορία / Ρ. Ρΐ-θβάοΠΙ θ£
βρβθοη, παρρησία/ Ισηγορία/ Ρ. ΟΙβνβΓ
ΐπ βρββοη, $€ΐνο« λίγ«.ν. Ι \νΐΠ οοη-
οΐϋάθ Π17 Βρββοη, καταβήσομαι (άβδΟβηά
£γοπι *Ηθ βήμα) (Ββτη.). Εηάολνβά
νϊΐη βρββοη, φωνήίΐ5
δρββοηΐββδ, άφωνο*, άναυδοϊ V
8ρββθΙΐ1β8Βηβ88, αφασία /
δρθβά (βιώαΐ.), ταχύτη*/ τάχο* η, δρόμο*
τη, σπουδή/ ώκύτη*/
8ρβ8(3 (νβτύ): ν. (Ι) ΗαβΙβη, (2) Ρι-οβρβΓ
δρββάίΐ^ : ό. Βντ'ιίύγ, 8οοη

8ρβθά^ : ν. δννϊίί

8ρβ11 (βΜδβί.), φίλτρον η, V: ν. αίβο Οηητπι

8ρβΗ (υβτδ) : ωββ γράμματα ίπίσταμαι (ΡΙαΙο)
δρεηά, αναλίσκω, καταναλίσκω Ρ, άπανα-
λίσκωΡ, δαπανάω Ρ, καταδαπανάωΡ, τΛίω
Ρ. δρβηά 1)(.•ίίϊι1β8, προσαναλίσκω Ρ.
■\νΐιαί Ϊ8 βρβηί, ανάλωμα η. 8ρβηά
(Ιίηΐθ): ν. Ρθ38. 8ρβηχ1 ίίιαο ϊη οτ

οη, ενδιατρίβω Ρ ΤΗθ ηί{*1ιί 18 βρβηί,,
<κλίλοιπ«ν €ίιφρίνη (ΧορΗ.). Ββ βρβηΐ :
«. "^β&Γγ
δρβη^ίη^ («μο«<.), άνάλωσι* / Ρ; (οί
ίίπΐβ), διατριβή/, τριβή/ V
8ρθΐκ1ί1ιπ£1;, οΙκοφθίρο5, ασωτοί, προίτικιίί
Ρ
8ρηβΓΘ, σφαίρα / Ρ. ΒρηβΓΚ»1, σφαι-
ροαδήϊ (ΡΙαΙο). ΜβΙαρΗ. Οηβ'β βρηβΓβ,
μίρ05 η
8ρηίηχ, Σφίγί/ Γ
δρϊοββ, βνώματα η, ρΐ (ΙΤβΤ.)
δρϊάθΓ, αράχνη» ί», V, αράχνη/ V, φαλάγ-
γιον τι, Ρ. δρϊάθΓ'β νβϊ), άράχνιον η
δρϊΐίο, ο-τνράκιον τϊ, Ρ
δρϊΐΐ, 4κχίω
δρίπ, νάβ, ίπικλώβω Κ δραη, κλωοτάϊ Γ.
δρΐη γοιπκΙ (αΰί.), στροβίω V; (η#αΙ.),
πίριδινέομαι Ρ. δρΐη οιι Ι (τηβίαρΗ.),
μηκΰνω, ίκτιίνω

δρίηάΐβ, άτρακτο» 7», Ρ
δρίηβ, ρ^Ιχι»/ άκανθα/ V
8ρΐηηβΓ, (ριθο* τη, / ταλασιουργο» (ΡΙαΙο)
8ρίηηίη§ (βν,ΙβΙ.), νήσι»/ Ρ, ή νηστική
(ΡΖαίο)
8ρΪΓΪί, πν<ΰμα (1)Γββ.(;1ΐ θ£ 1ϊ£θ) 71, ψνχή /
φράνημα η, γνώμη/ θυμά» 771, V, λήμα 7», V:
ν. αίβο Οοιιγλ^θ. Τηιβίίη^ ηιοΓβ Ιο

ΒίΓβη^ΐΗ ίΗβ,η 4θ βρίηΐ, τη δννάμ«ι το
πλίον πίσυνοι ή τη γνώμη (ΤΚηο.'), ϋβοϊάβ
ϊη ίηο Βη,ιηβ βρίηΐ, άπο τή$ αυτή» δια-
νοία» κρίνιιν (ΰβτη.). Τηβ βρΐηί ο£
■ννηαί ηβ Λντοίβ, ά φρονων (γραφι (Ζ)βτη.).
ΤΗβ βρΪΓΐί. οί ίΗβ α§β : τιββ οί νίωτίρί-
ζοντ€» Ρ
δρίπΐβά, €δψνχοϊ, «ύγίνη5 V, ν«ανικο$ Ρ :
ν. αίβο Βιανο. Ββ κρίηίβΓΐ, μιγαλοφρο-
νίω Ρ, ν«αν«νομαι Ρ
8ρΪΓϋΐ638, άβυμοϊ. Ββ 8ρίπ11θ83, άθνμίω
8ρϋ (αιώαΐ.'), οβίλίϊ τη
δρϊί; (νβτδ), πτύω. δρίί Ιΐροη, κατα-πτνω Ρ
δρϋβ, φθάνο« Μ, Ιχβρα / Ιη βρΐΐβ ο£,
βία οτ προ« βίαν (νήΐη (/βη.)
δρΐίβ£α1 : ν. Μ&Ηοίουβ

ΚρΙίΐκΗ (υβί'ό), βαπτίζω Ρ
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δρίββη, ο-ιτλήν τη, Ρ. δρίθηίϋο (τηβίαρη.),
πικρά*
δρίθπάϊά, καλά;, λαμπρές, ίυπριπή*, φαεινό*
V, άγλοίϊ V, μίγαλοπροτή* Ρ, πολντ<λή*
Ρ
δρίθΐκϋάΐ^, €ίπρ€πώ*, κάλλιστα, μίγαλοπρί-
ιγΑ»Ρ
βρΙβηάοιίΓ, αίγλη /, V, φάο* π, V, λαμπρά-
τη*/, Ρ, •ΰιτρ&Γ«ια/ Ρ
ΒρΙϊηΙβΓ (*ΜΟ«<.), άγή/, Γ; (νβτδ), θραύω
δρΐίί, σχίζω, διασχίζω, διατέμνω. 8ρ1ίΙ
(<*<%■)} ο-χιστά*

8ρ1αίΙβΓ, τταφλάζω (Ατ.)
8ρθΠ (β»6βΟ, λίία / αρπαγή /, αγρίναα
«, Γ
δροίΐ (υβτ&), συλάω, σκυλ«ίω, ίναρίζω V;
((Ιαπια^θ), διαφθ<ίρω, λυμαίνομαι
8ρθϊ1βΓ, συλήτωρ ΤΠ, V, λυμίών Τη, V
δροϋβ, σκΟλα η, ρΐ, σκυλινματα η, ρΐ,
λάφυρα η, ρΐ, V ,
δροίτθ, κνημί*/, Ρ
δρθ1ίβ5Π18,η, κορυφαίο; ΤΠ, Ρ
8ροΗ&ίίοη, αρπαγή/
8ροη§β (βωόβί.), σπογγιά / Ρ; (νβνΐ),
σπογγίζω Ρ
δρθη80Γ, ίγγυητή* ΤΠ, Ρ
8ροηΙίΐηβοιΐ8, ίκονσιο*, αυτόματο*

δροηίαηβουβί^ : ν "ννΐΐΐίη^ΐ^
δρΟΟΠ, τορόνη / (Ατ.)
δρΟΓΪ (8).ιΙ>αί.), παιδιά/ άθυρμα 71, V
βρΟΓίΐ (νβτδ), παίζω, ίμπαίζω V
8ρθΓΐίνθ, φιλοπαίγιιων
δρΟΓίϊνβΙν, παιδικά* Ρ, μίτά παιδιά;

(ΤΗΐΚ.)
δροί, τόπο;»ί, χωρίον η, Ρ; (δίβ,ϊη) κηλί*/
δροίΐβίΐ, ποικίλο*, κατάστικτο! V, αΐόλο;
V
δροΙ.Ιοβχ, καθαρά;, ακήρατο* V
δροιιββ : ν. Ηιιβοαηά, \νΐίβ
δροΐΐΐ (αοί.), φυσάω
8ρΓ»ϊη(«ΐίόί<.), ©-τρίμματ», Ρ. Βθβρπ»ΐηβ<3,
στρέφομαι Ρ. 8ρΓΗ.ίη3 αηεΙ ίΓαοίιιιε'8,
σπάσματα καΐ ρήγματα (ΰβηι.)
δρΓ&ν1ΪΠ§, παράορο; V
8ρ»7, *Χνη/ Ρ, Ιάλη/ 7

δρΓβ&ά (αΰΐ.), τ«ίνω, στορίννυμι αηά στρών-
ννμι, άναπίτάννυμι, ίκπ«τάννυμι, πίτάννυμι
Γ; (ΓθρΟΓΪβ), σττίίρω Γ, διασπίίρω Ρ.
δρΓβαά αΓουικΙ, πιριτίίνω Ρ. δρΓβαά
ΟΙΐί, ίκτίίνω. δρΐ'ββ,ίΐ ονβΓ, ϋπιρτ«ίνω.
δρΓ6£κ! ΙΐηάθΓ, ϋίΓοστορίννυμι. 8ριβα<1

(ηβιιΐ.) (ίΐ8 Ά ΓθροΓί,), φέρομαι, διίρχομαι,

ιτλανάομαι V, ΰφίρπω V ; (ββ Β, βΓβ ΟΓ
(Ιίδβαδβ), ίπινίμομαι Ρ. δρΓβαά (α<//.)
(»8 8. οβά), στρωτά» V. 8ρΓθιιάίη§ (αά).),
άμφιλαφή; V

δρήρ; ; ν. 8Ηοοί

δρπ^ΐιίΐ^ : ν. ΟΗθθγϊιιΙ

δρπηβ (ί ίίδίί.) (ΐΐΐθ 86&8οη), Ιαρ η. δρΗη£-
ίίπιβ ο£ Ιΐίβ, ώρα/, V. 0£ οτ 1)β1οη§ίη§
ίο βρπη^, <αρινά$, ήρινά*. δρήπο; (ίοαη-
ΐ»ίη), »ηγή /, κρήνη /, νάμα η, κρουνάϊ
τη, V, λιβά»/ V. βρΓΪιι§-ν,'αΐ6Γ, κρη-
ναΐον βδωρ (Ηβτ.). δρπη£ (Ιβαρ),
άλμα η
δρήπν (νβν!>), άίσσω αηά άσσω, ττηδάω,
θρώσκω V, οΐμάω V. δρτίη^ υρ, 4ξα-
νίσταμαι, άναιτηδάω, άναθρώσκω V, άναίσσω

αηά άνάσσω ^; (οί ρΐαηΐβ), γίγνομαι,
βλαστάνω, ίκβλαστάνω ; (Ιΐονν) ρίω. Οιιιικβ
ίΟ 8ρΐΊΠ£ 11ρ, άνίημι. δρΠΠ^ ΙίρυΠ,

Ιπιθρώσκω V
δρπηΜθ (ρθ\νάβΓ), έττιιτάσσω, ιτάσσω V ;
(Ιϊ^υϊάβ), ραίνω V, ιταλάσσω V, αρδω V,

ϋδραίνω V

δρΓΟαί (βίίδίί.), βλάστη/ βλάστημα η, V,
(ρνο* η, V

δρΓΟΙίΐ (νβν}>), ίξμνϋω, ίνβία V
δρΓΙΙΟΘ, κομψό»

δριΐΓ («ίόίί.) (ΙίΙ. αηά τηβΙαρΚ.), κίντρον π.
Οπ Ιΐίβ βριΐΓ ο£ ΐΗθ ιιιοπιοηί, παραχρήμα
Ρ, ίκ τοΰ παραχρήμα Ρ
δροΓ (οβτό), κίντίω Γ; (τηβΙαρΗ.), ορμάω,
ίποτρύνω, άτρύνω Κ

8ριιποιΐ8, ψίυδήί, παράσημο*, κίβδηλοϊ,

νάθο*

δρυπι : ν. ϋβδρίβθ
8ρϋΓί ΟΙΐί, ίκπάλλομαι V
δρ^ (βΐίόίί.), κατάσκοπο* τη, σκοπά* τη, V,
επίσκοπο; 7)1, V, κατάπτη* τη, V

31—2
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δρυ• (νβτΐ), σκοττίω, κατασκοιτίω, κατοιττ«ΰω

6ρνϊη§ (βωδβί.), κατασκοιτή /
8φΐα<:1ΐΌη : ν. ΪΓΟορ
8(}«3,1ί(1, αύχμηρόϊ, σκληροί καΐ αύχμηρίϊ

(ΡΙαίο)
δηιιαίΐ (ο£ νϊηά), σκηιττοϊ τη, V. Α βηιι&Η
Οθηΐίη§ άθ^η, ανέμου κατιόντοί (Την,ο.)
δφίαηάβΓ, αναλίσκω, ίκχέω V, οΙκοφθορέωΡ
δοραΓΘ, τετράγωνο» Ρ. Α 8(}11Β,Γ6, το τ€τρα-
γωνον Ρ. Α βηΐι&Γβ ηιιτηΙιβΓ, τιτράγωνο»
άρι.βμ.05 (ΡΙαίό). Ρτονβτύ, Γθ11Γ-8(1Ι1ίΙΓ6
ίο 8,11 Ιΐιβ τνϊηάβ ίΗαί. 1)]ο\ν, τΓτραγωνοί
άνήρ (/τοτη 8ϊτηοηίάβ8, χ«ρσίν τ€ καΐ ιγο<γΙ

καΙ νΛρ τ€τράγωνο$ 4ν«υ ψόγου τ«τυγμένοϊ).

δηαβχβ («κόβί.) (πιίΙϊΐΒΧ^), ιτλαίσιον

η, Ρ, 08 ίν ιτλαισίω «ταγμένοι (ΤΚηβ.) :

ς
/"
,

{ν τ<!>ιτλινθίω (Τ/ιβοροτηριιβΙ)
δα,αβ&ΐτ, τρίζω Γ

δηΐΙθβΖΘ, θλίβω, τρίβω, ιτιέζί», ίκτπ,έζω Ρ
δηιιϊηΐϊη^, Ιλλο» (Ατ.)
8φΐΪΓ6, υίΓαο-ιτιστήϊ τη
δίβ,Ο, κίντίω, τιτρώσκω, τραυματίζω, άττο-

σφαζω
δοβ,ΟΪΗίν, β,ραιίτη»/ Ρ. \νϋ1ι βίβοϊΐΐί^,
βίβαίωί
δίαοΐβ (αά).) : ι». βίβ&οΐ^
8ΐβ.1)1θ (βηδβί.), σταθμό; «ι, φάτνη /, αυ
λών η, ΙτπΓοσταο-ΐϊ/'^Μ}•.). Βε «Ιειίιΐβά,

αϋλίζομαι
8{&£Γ, ράβδο* /, βακτηρία /, Ρ

,

σκή-πτρον
η, V

8ύα£, ϊλαφο5 τη

8ί8.£6, σκηνή /, Ρ. Ρτονβτύ, Α11 ίΗβ
\νοι•1ά'8 & 8ύα§β, σκηνή ιτάϊ ό βίο$ καΙ

ιταίγνιον (ΑηΙη.)
8ία££6Γ, στροβί'ομαι V

,

Ιλιγγιαω Ρ
,

αβ ίσκο-

τώθην καΙ Ιλιγγίασα {ΡΙοΛο)
8ΐ;ιΐξηαηΐ, λιμναίος Ρ

δΐίΐίπ (βηδίί. ), μίασμα η, κηλί»^, V

δίαϊη (υβτΐ), μιαίνω, χραίνω V

8ΐ8.ϊΐι1β88, καθαροί, ακήρατο* V

Κΐίΐίι-, βαθμοί τη, V
.

8ί»ΪΓ08.8θ, κλίμαξ /

8ΐα1ίβ (ίίίόβΛ), σταυρό* τη, σκόλοψ ιιι, χάρα|
τη, Ρ. ΕβΙΙΟΘ θ£ δία,ΐίβδ, σταύρωμα η,
Ρ

8ί&1ίβ (νβτΙ>) : ν. ^&§θγ. Αί 8<λ1^θ : ν.
Κϊβΐί. 8ββ1Π§ ίΐΐθ £Γ6&£ 1881168 Β,ί 8ΐα1<β,

όρώντίϊ ιτιρί 8σων ο άγων 4στιν (Τηιιο.)
8ΐ;ι1β(/ϊ/ί. αηάτηβίαρη.), ?ωλο? Ζ

1
;

(τηΐίαρη.),
παλαιό*. 8ί&1ο ΐ'βίιιβθ (τηβίαρη.), ίωλο-

κρασία/" (Ώβτη.)
8ί.3.11ί, καλάμη /"

81&11 : ν. 8ί»ο1θ
δίαπΙΐηβΓ, ψιλλίζω βίΐί/ ψίλλίζομαι Ρ.
(ΜβΙαρΚ.) ΤΗθ 8(9,πιιη6ΓΪη§ ιιΙίβΓαηοββ
οί Επΐρβ(1θθ1β8, £ ψίλλίζίται λέγων Έμ-
ιτιδοκλήδ (^

1

νίαΐ.). 8(:Η,ηιηιβπη§, ψιλλό;

8ΐ&ηηρ (βΐίδβί.), τνιτοϊ τη, χαρακτήρ τ/ι

8ΐίΐιιιρ («β^6)) στίίβω Γ, λάξ ττατίω V ;

(οοϊηβ), χαράσσω, κότττω Ρ. δίβΐηρβίΐ
ϋηάβΓ £θθί, λακιτάτητοί (8ορΗ.)
δίβ,ηοΗ, ιταΰω, Ισχ». Βθ δί&ηοΐιβά, τέρσο-
μαι (Ηοτη.)
δϊαηεΐ, Ισταμαι, «στην, Ιστηκα, καθίσταμαι.,

ορθ($ομαι. ΜίΐΙνΟ ίο κί,αικί, Ιστημι, καθ-

ίστημι. δίαηά ίΐ«.αίπΗΐ, Ανθίσταμαι.
8ί;πκ1 Β,ντ&γ ΐτονα, άφίσταμαι, άίΓοστατίω.
8ίαη<1 Ο}1, ιταρίσταμαι, ιτροσίσταμαι, ιταρα-
στατίω V
,

συμτταραστατίω V
,

σνμιταρα-

γίγνομαι Ρ. 8ύ&η(Ηη§ Ο^ (αάν.), παρα-
σταδον V. 8ί8.ηά βΓπι, ίριίδομαι V
;

(ϊη
ΒαΐΙ,Ιβ), ϋττομίνω, υφίσταμαι. 8ΐίΐικ1
ΐ'οπηοΐ, π«ριΐσταμαι. δίαηάϊη^ Γοιιηιΐ
(αάυ.), ιτ«ριστα8<5ν. 8ΐ&ηά 8Ϊάβ ον 8Ϊ(3β,
παρατάσσομαι Ρ. 8ΐαη(1 Ιθ§8ίΗθΓ, συν-
ίσταμαι Ρ. 8ΐ3,ηά υρ, άνίσταμαι, ίξαν-
(σταμαι. 8(,ΛΠί1ιιροη,ίφίσταμαι., 4-ιτιβαίνω.
δίαηάίη^ ιιρπςΐιί (αάν.), ίρθοστά&ην
(ΑββΰΗ.). Ιη 8(αηά-υρ β§1ιί, {υστα&ίν
(ΤΙιν,β.). "ννβ ίβ,ΐτθ οιιγ 8(»ηά οη Ιΐΐθ8<•
&Γ£11ΐηβηΐ8, τοίσιδ' ίσταμιν λ<5γοι•5 (Ετιτ.).
8ίβ,ηάίη£ οοπιπιϋίββ, πρ^βονλοι τη, ρΐ, Ρ
ΒϊΛηάαχΛ, σημ<ΐον η, Ρ, σήμα η, V

;

(οηίθ-
ΓΪοη), 8ρο» τη, Ρ. "ν^ΐίίιοιιΐ; Ιοοίίίησ ίο
8.11}-8ΐ8.Π(]8,Γ(ί, €ΐί οΰδίν άττοβλίπων (ΡΙαΙο)
8ίαΓ, αστήρ τη, αστρον η, V

.

Ενβπίπ§
8ΐϋΓ, "ΕσίΓίροί Τη, V. Νθβ,Γ Ιΐΐθ 8ίίΙΓ8,
άστρογίίτων (Α{8βη.). δίΛΓΓ^•, άστίρωττοϊ
(Ευ,τ.) : ν. αίβο 8ραιι§1ο
δίαι-ο, άθρί», άτινίζω Ρ
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8*8Τ* (βυ,ύβΐ.), Αρμη /. Οβ* 8. 8*3Γ*, προ
λαμβάνω Ρ} προτίρί'ω Ρ
8*&χί (δβ* ου Ι)

.

Αρμάομαι, έξορμάομαι, αίρομαι,

αίρω Ρ ) (•ννίίη ίΐ"ϊ§;ηί), ίξ*πλάγην, φρίσσω,
ίπτόημαι Ρ

8*3,Γ*ϊη§-ροϊη*, βαλβίς /, V, Αρμητήριον
η, Ρ, αφορμή /, Ρ
8ί»Γΐ1θ : ν. Γπ£η*βη
8*Η,Γ*1ϊη§ (αφ.), δβνος, ν<ο», παράδοξος Ρ,
νιάτ<ρος, α« 8οηιβ*1πη2 δ*3,Γ*1ίη§, ν«ώ-

τ<ρον τι .ί*
8*8τν8,*ϊοη : ν. Ηυη§θΓ
8*8,Γνθ ((!(•/.), λιμοκτονώ» Ρ, λιμω άποκτίίνω
(4η); (ηβΐίί.), πιινάω, λιμφ βνήσκω Ρ

".

8*3,ι•νϊη£, λιμοθνής V. Τ1ΐθ7 β*8,ι•νβά

Ηίπΐ ϊπίο α 8υΐ•Γβ11(]θΓ, λιμω ίξίττολιορ-
κησαν (Τ/ΐΗΰ.)
8*β,*β (βιώβΐ.) (οοηάϊΐΐοη), πάθος η, Ρ

,

πάθημα η, Ρ, ϊξις /, Ρ (β$ρ. ΧΠ Ατχϋί.
8β**1β<1 8*8,*θ, Ττβ,ϊηβά ίΛονι1*7). Οοη-
βϊάβΓ ίηθ 8*&*θ ο£ ΐΐΐθ ο&δθ, 8ρα τΑ

χρήμα (Αν.). Το βθ ΪΠ β,Π 6Χ8Λ*ΐ7
δίηπίατ 8*8,*6, Αμοιοτατον πάσχ€ΐν (ΡΙαΙο).
Ηβ (ΙββΪΓββ ίΗβ ορρο8ΐ*β οί Ιιίδ ρΓβββη*
8*3*6, ίπιθυμιϊ των Ιναντίων ή πάσχιι
(ΡΙαΙο). 8*3*6 (οουπΐΓ^•, οοηδ*ΐ*ιι*ίοη),
πόλις /, πτόλις /, V, τΑ κοινον Ρ. Οί
στ 1>θ1οη§ίη£ ίο *ηβ β*3*β, πολιτικός Ρ.
8*3*θ 8,β3,ΪΓ8, τα πολιτικά Ρ, τα τής
πόλίως Ρ. ϋβρ3Γ*πιβη*8 θ£ 8*8,*θ, ιτρο-
αιρίσας τής ττολιτίίας (ΰβτη.). 8*8,*θ

860ΓΘ*β, τα απόρρητα (Ώβιη.). Γπθηάΐ7
ίο *Ηβ ϋίίΐΐο, φιλόπολΐ5. 8*8.ίβ (ροηιρ),
σχήμα», τίραννον σχήμα (5θ£)Λ.). δοΐβπιη
8*3*β, τΑ σιμνΑν άγαν καΐ τραγικά» (ΑτίίΐΙ.)
8*λ*θ (υβτδ) : ν. 8&γ
8*3*βΐ7, σ«μνός, άγουρος V

,

τραγικά V. Ιη
3 Β*3*βΐ7 πΐΒ,ηηβΓ, τραγικώς Ρ
8*3*βηιβη*, λόγος τη, διήγησις/, Ρ
8*3*68ηΐ3η, πολιτικός τη, Ρ, σύμβουλος τη, Ρ.
8*3*β8πα3η1ϊ]ΐθ, πολιτικόςΡ. Ιη α 8*3*63-
πι&ηΐίΐίβ ηιαηηβι•, πολιτικό* Ρ. Βο α
8ί3,1ϋ3ΐη,αη, πολιτιύομαι Ρ. 8*α*68ΐΗοη,
οί (ν τοϊϊ πράγμασι (Όβτη.) : ν. αίβο

8ρ63,1ίβΓ8. 8*α*65ΐιΐ8,η8ΐιίρ, πολιτίία^ Ρ

8*3*Ϊ08, ή στατική (ΡΙαΙο)
8*8*ϊοη (ριώβί.) (^θηθΓ»1ΐ7) στάσις /;
(ιηΐ1ϊί8,Γ7), τάξις /, φυλακή /; (ηαναί),
νανσταθμονη. 86η1;ίοη-Ηοιΐδβ (οί ροΐΐοθ),
πιριπ^λων η (ΤΗηβ.)
δίβ,ίίοη (νβτο), τ£βημι, Ιοτημ*, τάσ-σ», προσ-
τάο-ο-α>. Βθ βίβ,ϋοηβά, Ιδρύομαι Ρ. Ββ
8ί8.ίίθηβά ορροβΐίθ, άντικαθίζομαι Ρ
8ίίΐΙίοηίΐι•ν, ήο-νχος, εδραίος
δίβ,ΐυ&Γ^ : ν. δουΙρίοΓ
8ίβ,ίΐιβ, €ΐκών /, άγαλμα η, ανδριαΐ τη, Ρ,
κολοσσός τη, V

,

ξοανον Π, V
,

βρίτας η, V.
ΕγθοΙ α 1)Γοηζθ δί&ίυβ οΐ α ιηαη, χαλκονν
Ιοτημί τίνα (Ώβτη. ). ΤηβΓβ νν»8 α πιαΓοΙβ
δίβ,ίιιβ οί Πίπα, λίθινος ϊστη(/τΓι?Γ.). ΤΗθΓΘ

ϊδ α «Ι,αίιιο οί 8ο1οη, Σόλων άνάκ€ΐται

(£>βτη.)
δίβ,ίυΓβ, μίγίθος η, ηλικία /, Ρ, δίμας η, V,

«Τδος η, V
,

μορφής μά-ρον [Εν/τ.)
δίίΐίιιίβ : V. ΙιΒ,ν

8ΐίΐιιηο1ι : ν. δύβαοΐίαδύ

8ί8,7, 8ί8,τϊη§ (βν,ΒβΙ.), μονή /. δίβ,7
(ρΐ'Ορ), ϊρίΐσμα Π

δί8,7 (νβτο ηβηΐ.) : ν. Κβηιαϊπ. δί»7 (&ΐ
Β. ηουββ), καταλύω Ρ. 8ί*7 ** ηοηιβ,
οίκουρί'ω, μίνω κατ1 οίκον (Εητ.*). 8*8,7-
β,ί-Ηοπίβδ (βΐώβΐ.), οίκουρήματα η, ρ

ΐ

(ΕΐΙ/Τ.), οί οίκουροίντίς (Αβ8β&.). 81&7
(αΰ(.), κατίχω, ίπίχω
δύβα,άίαδϊ, δίβαά7, ασφαλής, βέβαιος, Ακίνη
τος, μόνιμος, Ιμπιδος V
,

στάσιμος Ρ. Βθ
δΐ^αάίο,δΐ, καρτ€ρίω

δΐβ8θ1ίίΐδίΐ7, 8ΐθίΐ(1ϊΐ7, βίβαίως, ίμπίδως V
,

στασίμως Ρ

8*68,1, κλίπτω, (κκλίτττω, ύφαιρ^ω Ρ, νπ<ξαι-
ρίω Ρ, άναρπάίω Ρ. 8*68.1 θ1θ*Ηθ8,
λωποδύτη» Ρ. 8*63,1 8,^8,7 (ηβΐίί.) : V.
Εδοαρβ. 8*68,1 ϊη (ηβν,Ι.), παριμπίπτ» Ρ.
8*63.1 ΟνβΓ (3,3 8. ί6βΗη§[), υποδύομαι V

8*63ΐ*η, κλοπή /. Β; 8*Θ8,1*Π, λάθρα,
λαθραίας, κλοπή V ; ΟΤ ηαβ λανθάνω. Όο
&Π7*ηίη§ *>7 8*ββ,1*η, κλέπτω, αβ ΤΙ1Θ7
κρΐ'βα<1 ίιιΐδβ ΓβροΓ*β 1>7 Βίββ,ΙίΗ,
κλίπτουσι μύθους (βορη.). 8αρρΓ088 07
8*63ΐ*1ΐ, ίκκλίπτω Ρ
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δίβαΐίην, λαθραίο* V, κρυφαΐο* V
δίβ&πι, ατμό* τη, V, άτμί* /, Ρ. Έηύί,
βίβαιη, άτμίζω (Χβη. )
δίβθΐ, σίδηρο* τη, χάλυψ «ι, Γ, το χαλυβδι-
κόν (ΑΉν.). Οί βίββΐ, ο-ιδηροΰ*, αδαμάν
τινο! V

δίββρ (α<//.), προσάντη», κατάντη», όρθιοι,

κατάκρημνο*, απότομο*, αΐπν* V

δίββρ (βωόβί.), κρημνό* «ι, αίπο* η, V

δίββρ (υβτδ), βάπτω, βαπτίζω, δίββρβά ίη,

σνγκίκραμί'νο* V, βίβαπτισμί'νο* (ΡΙαίο)
δίββρίβ : ιωβ άϊτο» (Ρβάϊιηβηί ο£ ίβωρίβ)
τη (Λτ.)
8ίββΓ (βκδβί.), μόσχο* τ»
δίθβΓ (νβτδ), κυβερνάω, οίακοστροφίω Γ,
οϊακα νωμάω (ΑββοΗ.). Οηβ 1111151 8Ϊ60Γ,

κνβίρνητίΌν Ρ
δίβθΓΪηβ, κνβίρνησι*/, Ρ. Ατί οί 8ίβ6Ι»η§,
ή κνβ<ρνητική (ΡΙαίο)
8ί66Γ8Πΐ&η, κυβερνήτη* 7», οίακοστράφο*
τη, Γ
8ίι:ηι, πνθμήν ηι

8ίβρ («ίίόβί.), βήμα π, βάσι* /, V, Ιχνο»
η, V. δίβρ (ο£ ΙαάάβΓ) : ν. Κούπα,

δίβρ ογ βίβρ, βάδην, "ν^ϊίηοιιΐ πιονϊηβ
& 8ίβρ, ίξ ακινήτου Ίτοδόϊ (8ορη.). Ρ&ΐδθ

Βίβρ, πταΐο-μα Μ. Μαΐίθ & ίαΐδθ βίβρ,
πταίω

δίβρ (ββτδ), βαίνω, βαδίζω
δίβρ-ίβ,Ιηθΐ•, ίκυρό* τη. δίβρ-πιοίηθΐ•, μη-
τρνιά,/. 8ίβρ-θ1ΐϊ1<1, πρόγονο* τη, /
δίβπΐβ : ν. Β&ιτβη
8ίβΓΐίΐ1§, άκίββηλο* Ρ
8ίθΠ1 (αά].), χαλϊΐτοϊ, σκληρά*, ώμόϊ, τραχύ*,

άμείλιχο* V. Βθ ηΙογπ, χαλ<παίνω
δίθΐ'η (ίΐίδβί.), πρύμνα./", κόρυμβα ΤΙ, ρΐ, V,

«ύθυντηρία / (Εητ.). 0£ οτ 1>θ1οη$»ίη{;
ίο ΐΗθ ΒίβΤΤΙ, πρνμνήσιΟΪ V. δίβΠΙ-
ΓορβΒ, ιτρνμνήοια η, ρΐ, V. Έτονα. ίηβ
Βίβηι, πρύμνηθίν V
8ίβΓηΐ7, χαλϊπώ*
δίβΓΠΐΐΒδΒ, χαλ*πότη*/, Ρ
8ίβν (»«τ•δ), ϊψω Ρ
βίθνίΐΓίΙ, ταμ(α« τη, Ρ, επίτροπο* τη, Ρ.
Βθ Βίβ^βΓά, ταμιεύω Ρ

δίθ^αΓίΙβΗίρ, ταμιεία /, Ρ
δΐϊοΐί (*Τΐό*«.), ράβδος /, βάκτρον η, V,
σκήπτρον η, V, βακτηρία /, Ρ. Ώτγ
8ίϊοκ:8 (£ογ £αβ]), φρύγανα η, ρΐ, Ρ
δίϊοΐι (νβτδ αο(.), σννάπτω, κολλάω
8ίϊο1τ, δίϊοΐτ ίο (υβτ-δ ηβαΐ.), ϊχομαι,
προσε'χομαι, αντέχομαι, ττράο-καμαι, Ίτροστή-

κομαι V, (μφύομαι V
δίίοίτν, γλίσχρο» Ρ
δίί£Γ, στ•ρ£05 αιΐιΐ στίρρόϊ, ο-κληράΐ, 4καμτττο5
V, ΊΓίρίΟΓΚίλήϊ V
δίίββίΐ (ηβιιί.), ττήγννμαι, ναρκάκ, αβ τήν
ψνχήν καΙ το στάμα ναρκδ (ΡΙαίο)
8ίΐ&6, πνίγω Ρ. 8ίϊβίη§ (αά}\), πνιγηρά*
Ρ. Βίίπίη^ ηβαί, ιτνίγο* η, Ρ
δίϊ^ταα, δνίΐδοί η
δίϊΐθΐίο, (γχιιρίδιον η, Ρ
8ίϊΠ (αάν.), βμω*; (ο£ ίίπΐθ), »η. βίϊΐΐ
ΠΐΟΓβ, Ιτι μάλλον, δίϊΐΐ (αά)•) • ν. Ο'αΐηι,
^ϋ^βί. 81Ϊ11 (νβνδ), κοιμίζω, κοιμάω V
δίϊΐηαΐαίθ, ορμάω, ίξορμάω, ίπαίρω, παροξύνω,
ίκκινί'ω V, <πιφλ<γω V, ξωπνρίω V
δίϊηιυΙαΒ, κίντρον η, Αρμητήριον η, Ρ
δίϊη§ (βωδίί.) κίντρον η, οίστρο* τη, V,
οίοτρημα 71, V, δήγμα η, V, άρδι? /, V.
νϊίΐΐ βΐΐίΐνρ βίϊπ^, οξνστομο* V. Βθ
ΐιΐΓΐπδαβά νϊίπ α βίϊη^, κιντράομαι
(ΡΙαίο). Ρνονβτΐ), οί ίΗβ Ιιββ Ιβ&νϊηο;
ϊίβ βίΐηρ;, ωο-π<ρ μΑιττα κί'ντρον {γκατα-
λιπΛν (ΡΙα(ο)
8ίΐη§ (νβτί), δάκνω, κνίζω V, οΙοτρίωΓ, κατα-
κίντίω Ρ. δϋη^ϊη^ (αφ'•), δηκτήριο* V
8ίίη<,'ίηβ88, γλισχράτη*^ Ρ, φίΐδωλία /, Ρ
8ϊίη£γ, φ<ιδωλά$, γλίσχρο* Ρ
δίίηΐε : ν. 8π)6ΐ1
δίϊηί, φβονίω. \νϊίΗοιιί βίίηί, Αφθονο*
δίίρβπά, μισθά* τη

δίϊρυΐαίβ : ν. Α§γθθ
δίϊρυΐαίϊοη, συνθήκη./! Ρ
8ίΪΓ (κιώ.*/.), θάρυβο* τη
δίΐΓ (ί,'βί'δ), κινίω, άνακινίω, ίφορμάω, ίν-
οτρννω, ταράσσω, κυκάω. 8ίίπ•ίη§ δίΓαίη,
νόμοϊ δρθιοϊ (ΗβΤ.)
δίίίοη (νβνΐή, ^άπτω Ρ. Το η&νβ οηβ'β
Ιίρ βίΐίοηεά υρ, {ρράφθαι το χεϊλο* (Όΐτη.)
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8οοοΙε : ν. ΓαπιΠ7
ΚίοοΙίηθο, χαράκωμα η, Ρ, σταύρωμα η,
Ρ
8ί»ο1ί8, ξύλον η, Ρ. Ραί ίη ίηβ δίοοίίδ,
84α ίν τω ξύλω Ρ
δίοΐϊά, €νήβη» Ρ, βλακικο* Ρ
8ί,οηιαϋ1ι, γαο-τήρ/ νηδύ»./! ^> κοιλία ./

ί Ρ,
καρδία _/

! Οποβ »η ΤΑΐίο. αηοί ββνβταΐ

Ιίτηβί ίη Αν., β.ρ. ϊο-ιισ-€ τήν καρδίαν, Ιΐ
ίϋΠίθά βΗθ 8ίθΠ)Λΰ1ι ; β/, ταραξικάρδιοϊ
(Αν.). Βν,Ι βνβη ίη Ρνοββ καρδία βοτηβ-
ίΐτηβκ άβηοΐββ ΗβΕΓί (ρη^βΐοαΐ), β.ρ. το

ττίρΐ καρδίαν αίμα (ΑηαΙ.)
δβοηβ, λίθο» τη, πίτρο» τη, V

,

λάα* τη, V
.

ΡΓθοΐονιβ βίοηβ, λίθο* /. Οί βίοηβ,
λίθινοι, ΤΓίτρώδηϊ, ΊΓίΤραϊΟΪ V

,

λάϊνο» V
,

κραταίλ«ω» V
,

λιθώδηϊ Ρ. δυΟηβ-ρανβά,
λιθόστρωτο» V. ΙάΐΣβ 8ίθηβ, λιθοίιδή» Ρ.
δίοη^ (ιηεΙαρΗ.), πιρισκιλήί V

,

άτ«γκτο»
V.
'
βίοηβ-πκιβοη, λιθολάγο» τη, Ρ

,

λι-

θουργο» τη, Ρ. 8ίοηβ-ςα»ΓΓ7, λιθοτομία

/, Ρ. ΡτονβτΙ, Γιβηνθ ηο βίοηβ ιιη-
ίΐΐΓηβ<3, πάντα κινήσαι πίτρον (Εητ.),
κινάν ιτάν χρήμα (ΗβΓ.)
δίοηϊη» (βωόβί.), πίτρων βολή (Ευ,τ.). Ββ
βίοηβά ίο άβαίη, λίίσιμον δούναι δίκην
(.&«•.)
δίοοΐ : ν. 8βαί
δίοορ, καταπτήσσω, κύπτω, ίγκύπτω Ρ

,

υπο

κύπτω Ρ
,

κντττάζω Ρ, ίπίΐσκύτττω Ρ
,

πτήσσω V
,

ν€ίω Κ; (οοηάββοβηά) σ-υγ-
καθίημι (μαυτάν (ΙΊιιΙο)
δίορ (αοί.), παύω, αναπαύω, κωλύω, ϊχω α?!<7
Ισχω, κατέχω αηά κατίσχω, βλάπτω, ίμιτο-
8£1ω Ρ, ίπιλαμβάνω Ρ. δίορ οηθ'8
τηοιιΐΐι, ίττίχω V

, άιτοκλίίω αηά άποκλ^ω
Ρ. δίορ χιρ : ν. 8Ηιιί. 8ίορ (ηβιιΐ.)
(ϊ>1α.γ),μίνω, μίμνωΓ, καταλύω Ρ; (άβδίδί):
V. Οθββθ. δίορ Ι ίπισχί», παδί
δίορρβββ, κώλνμα η
δίΟΓΘ (βιιΐΜίΙ.), θησαυρό» τη, θησαύρισμα η, V

.

Οοοά βίΟΓβ, πλήθο» η, αφθονία /, Ρ.
8ίθΓΘ-ηθ1186, σκιυοθήκη /, αποθήκη /, Ρ.
βίΟΓβ-Γοοπι, ταμιιΐον η, Ρ. ΤΛγΐη^ υρ
ώ 8ΐθΓ0 (βΐΐύβΐ.), θησαυρισμό» 77», Ρ

δίΟΓβ (νβτΐ), θησαυρίζω, άποτίθημι Ρ
,

ταμ«νω
Ρ. Ββ δίΟΓθά υρ, κ<Ιμαι, άνάκίΐμαι,
άιπίκίιμαι Ρ
8ίθτί, πίλαργόϊ τη, Ρ
8ΐθΓΠ1 (βΜΟβίΛ, χ<ιμών τη, σκηπτίϊ 77», χ<ΐμα
η, V

,

θύίλλα/, V
,

λαΐλαψ/, V. ΒΐΟΓΠΐ

(θ£ ίΓΟϋΜβ), τρικυμία/, V
.

Ββ οαιι^Ηί.
ίη α 8ίυΓπι (Ιΐΐ. αηΐΐτηβίαρη.), χαμα{ομαι.
Βθ βΙΟΓΤη^, κυμαίνω V.
δίοηη (ί!βτδ η&αί.) (τηβίαρη.) 8<ινον ποιίομαι
Ρ, αγανακτώ» Ρ. 8ΐοπη (αοί.), κατά
κράτοϊ ΟΤ άνα κράτοϊ αίρί'ω Ρ
δίοπΐ))•, χίΐμΐριο5. λάβροι V

,

8υο-χ<ίμ<ροϊ V
,

δυσήνιμο5 V
.

8ΙΟΠΗ7 νίβ&ΙηβΓ, χιιμών
77». 8ίθΓΠΐ1β83, άνήνψο* V

ΒίΟΤγ, λ<5γθ$ 771, μίθθ5 771. ΤβΠ 8&ΟΓΪβ8,
μυθολογ^ω Ρ. ΡτονβτΙ, 01(1, θ1(1 8*ΟΓ7,
τριγί'ρων μΟθοϊ (ΑβββΗ.)
84θΓ^ (ϊη οαϊΐάΐης) : ΧΙρρβΓ 8ίοΓγ, 4π«ρφον
η. ΤΙΐΓββ βίοπββηϊ^η, τριώροφο» (ΖΓβτ.)
8ίοιιΙ : ν. 8ίΓοηρ;. 8ί»υί-Ιιβ&Γίβ(1, «ίψυχοϊ,
ίϋκάρδιθ5 V

,

κράτιοτοϊ την ψυχήν (ΤΗΐΙΰ.)
8ίθ\Μγ, έρρωμίνω$
8ίοαίηβ88, ττΛχντΎρ/, Ρ
8ίονβ, κάμινο$ /. ΡνονβτΙι, οί οηβ ίοηά
οί ηού άϊβΚβδ, κάμινοϊ ούκ άνθρωπο»
(Οοτηΐΰ /ναρτη.)
Βίτ&ξ§\ιη§ (οί »η β,ηη^), δκοτταρμίνο; Ρ,
8ι«ο-παο-μίνο$ Ρ
δίΓΛΪ^Ηΐ (αάυ.), <ύθύ«, ιύθν, «νθί'ω9, αντίκρυ»
Ρ. Ηθ 8βηΙ ηϊιη βίΓαί^ηί οΰ ίο ρηβοη,
•ύθν τή$ φρουρά» άττίπ(μψ«ν (ΡΙαΙο). Οο
Βίΐ'ηΐ^ΐιί., ορθάομαι. Ιλο^ βίΓαΐ^πί, ίρ-
θοΪ5 βμμαο-ιν οράω (8θρη.)
8ύΓ&Ϊ£ηυ (αά).), «ύθύ», ορθά», βρθιο» Ρ. Ιη
α βυΓ&ί^ηί 0ΟΙΧΓ86, δι' ορθή» V

8ίΓ&ί§ηΙθη, όρθόω, Ιθύνω V
,

«ϋθύνω Ρ, κατίυ-
θύνω Ρ

δίΓΛΪ^ΙιίίοΓντίΐΓίΙ : ν. Ηοηββί
δίΓΜ^Ηϊηβδβ, •ύθύτη»>/| Ρ

δϊΓ&ϊ§ηίν78.7 : ν. Ιπιιηθ(1ϊ&ίβΐ7
8(;Γ&ϊη (βιώβΐ.) : ν. 8οη§
δυΓαίη (αοί.), τιίνω, ίντιίνωΡ; (/ΐηι/.), τ«ίνω

V
,

τ«ίνομαι V
,

ίντίί νομαι, Β (ταϊ ηίηβ (βχβΓ-
ίίοιι), τάνο» 77», Ρ. δίΓΒ,ίη (ΒΙίβΓ), ήθίω Ρ
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δ<χαϊύ (αά).) : ν. Νβ,ιτονΓ
8ΐΓαϊί, ΒίΓίΐϋδ, πορθμό; τη, πΰλαι /, ρΐ,
πόρο; τη, V, στ«νωΐΓ05 /, V, τά στ€νά
Ρ. βίχΛΪίβ (τηβΙαρΚ.), ανάγκη /, απορία
/, Ρ. Ββ ΪΠ α βίΓ&ίί, ίν άττόοω ϊχομαι Ρ.
Ββ ίπ 80ΓΘ 8ΐπ*ίΐ3, <1$ ιταο-αν άπορίαν
ίμπίπτω (ΡΙαΙο)
8ΐΓ8,ΪΙβΙ1, πιί'ζω, θλίβω Ρ
δίταηά : ι». δηοΓβ. δίΓβ,ηάθά (αά}•),
ναυαγεί, ΟΤ Ήίβ Ικπίπτω

8ΐΓ.ιη^ο, δίΐνό;, καινές, νίο;, θαυμάσιο»,
θαυμαστά», άτοπο;, αλλόκοτο;, ύπ€ρφυή;,

αήβηϊ V. δοωβίηϊη^ βίΓβ,η^β, νιώτίρόν
τι. δίΓαηρ^β (ο£ ρβΓβοηβ), ξ/νο», ξίΐνο;

V, Ιπηλυ», αλλόφυλο;, (κτοπο» V
δίΓαπ^βΙ}7, καινά; Ρ, ύττίρφΐώ; Ρ
8ίΓαη§βηβ88, άτοπία,/ΐ Ρ
8ΐτϋπ^βΓ : ν. 8υΓ8,η§β (οί ρβΓβοηβ).
8ΐΓ8,η£θΓ8, οί ίκτό; Ρ, ανδρί5 θνραΐοι
(&'«?•.). ΚιιίβιΊαίη κ1τϋΐι§6ΐ•8, ξίνοδοκίω.
ΙιΟ<.1§ίη§ ίθΓ 8ίΓ£ΐη§ΘΓ8, ξίνόστασι; /
ί8ορΚ.).

81&7 βίΓβ,ηββΓβ, ξ€νοκτονί'».

ΜβίαρΗ.) Ι βηι β. 8ίΓ«ιη§βΓ ίο ίηβ 1&η-
£ϋ&§6 ΙιβΓΘ, ξίνω; (χα τή; 4νθάδ« λίξ«ω;

{ΡΙαΙο)
6ίΓ8,η§1β, Αγχω V, άποπνίγω Ρ. 8ίΓ&η§-
1ΐη§ («Μδβί.), άγχάνη/ Γ
δίΓίΐρ, Ιμά; τη, ρυτήρ «Ι
δ4Γ8,Ϊ8,£6Π1, δόλο» >η, τίχνη ,/

]

μηχανή /,

άπατη /, κλίμμα η, Ρ. Β^ δί,Γ&Ιαςβηι,
μίμηχανημί'νω; (^«Γ.)
δίΓβ,ίβ^, ή στρατηγική {ΡΙαΙο), τα στρατη
γικά (Ιβοντ.)
8ίΓ&ν, καλάμη /, Ρ. Μαάβ οί βίΓΛ'Β',
καρφηρό; (Ειιτ.). ΡνονβτΒ, Μ.&Ώ. οί
8ΪΓ»ν, άνήρ σύκινο; (ΤηβΟΟΤ.)
81γ»7 : * νΡβηάβΓ
8ί,Γβα1ί : «Τυβί ίηβ ΠΓβί. δίΓβίΛδ οι ά&\νη,
αύτο το ττίρίορβρον (ΤΙι,νΛ.), ύττί'φαινί τι

ήμφα; (ΡΙαΙο)
8ΐΓβαπι (ηώβΐ.), £όο» αηά ρού; πι, ρίίθρον
αηά ραθρον 71, ροή /, ρίίμα ίϊ, νάμα η,
Τϊή /> Ρ
»

Χ•5!"1 η• 7. Ιη βίΓΘ&ΠΙβ,
άστακτο» 7; (αάν.) άστακτί V

8ιγ6λπι (νβτό) : ν. Έϊαν

8ΐΓβΛΐπ1βΙ, ίδάτιον, η, Ρ
ΒίΓββΙ, αγυιά, / V, οδό»/ Μβ,Π ΐη ίηβ
βίΓββί, 4 τυχών
δίΓβη^οη, κράτο; η, βία/, δύναμι;/ Ισχύ»

,/
ί

ρώμη _/
;

σΐίνοί Π, αλκή /, μίνο; τ», V
,

χ«ϊρ«/ρί, V

8ΐΓ6η<*ΐΛΐ6Ι1, ανξάνω, ίιτιρρώνννμι, κρατννα Ρ
,

άλδαίνω V] (\?ϊί.Η ίθΓ*ΐβθ£ΐί.ΐθη8), άχυρο»
Ρ. Ββ βίΓθπ^ΙΙιβηβά ν. &ίτοχ\%
8ΐΓβηΐ10ΐΐ8, δραστήριο», άοκνο», Ισχυρά»
8ύΓβ83 : Σαγ 3ΪΓ653 ΟΠ, Ισχυρίζομαι Ρ Τ»
δίοπη αηά βϊγοβη (οί Βιιΐιΐο), δορο; ίν

χίιμώνι (βορΗ.) : ζ/
!

χ<ιμ»ν καΐ κακών

τρικυμία (Αβ8ΰη.)
δίΓβίοη, Τίίνω, ίκτίίνο), κατατιίν», 4ντ€ίνω.
δΐΐ'βίοΐι ΪΟΓίΙΐ, ιτροτιίνω, έρί'γνυμι αηά

άρίγω. 8ΐΓθί.θη ονβΓ, 4ΐΓίρτ€ΐνβ. δίΓβίοη
Γουηο!, πιριτιίνω Ρ. δίΓβΙοη «ηάβΓ,
ΰιτοτ€ίνω Ρ. 8ΐΓοΙοΗ ΙΐΘ^οηά (ηβΐίί.)
(οαίβαηΐι), ίιιτίρτίίνω Ρ. 84Γβ(«ηϊη§-
£&Γ, ττολνίΓλίθρο; V

8ίΓβ1;οΗϊη§ (βκδβί.), ίντασι»_^ Ρ, Ικτασ-ι»^
Ρ. δυΓθίοηΐη^ ίοΓίη οί Ηαηάδ, χ«ρο;
έρί'γματα (Αβ8θΙι.)
8ΐΓβ^ν, στορίνννμι αηά στρώννυμι, δια-
σκιδάννυμι, διασττίίρω, χίω V
. 8ΐΓβν
υιιιΐΐίΐ•, νπΌστορ^νννμι. δίΓβν ιιροη,
{πιπάσσα. δίΓβΐϊνβά (αφ'-), στρωτά;

7

δίΓΪοί, ακριβή», χαλίΐτάί Ρ. ΤΙ1Θ7 Ηίΐνβ

(ΙββίΓΟ^βά ΐηθ βίΓΪοί άίβοΐρΐίηβ οί ΐηβ
ββθΐ, τήν άκρίβααν τοΰ ναυτικοί άφήρηνται

(ΤΗίΚ.). 8ΐΐ'ίοΙ άί80Ϊρ1ίηβ.Γί8ιη, σωφρο
νιστή» τη, Ρ
8(,Γίϋί1_ν, ακριβή», «Ι; άκρίβίιαν (ΡΙαΙο).
Όίβοΐρΐϊηβ 8ίΓίοί1_γ, σωφρονίζω
δΐΓΪοΙηο88, άκρίβίΐα./'
δίΠ(1θ(βΜ6«<.), βρ<γμα Π, V

,

βήμα η, Γ
,

Ο*

σιτουδη βημάτων ιτορίϋίται (Εν,Τ.). (ΤΗθ
πιονβιηβηΐ;) πΐϋ1<08 §Γβ&έ βίΓΪάββ, *π•ι-

δίδωσι Ίτάμιτολυ (ΡΙαΙο)
δίΓΪίβ, {ρι« /, νάκο; η, V : ν. αίβο \ν»Γ.
Ηορβίθββ Βΐήίβ αηά οοηίυβίοη, άκριτο»
ϊρι» καΐ ταραχή (ΰβτη.)
δίΓΐ^ίΙ, στλ€γγί»/, Ρ
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8ΐπ1{β, τυπτβ, παίω, πατάσσω, κρούω,
πλήσσω, καταπλήσσω, βάλλω, κόπτω,
σποδίω V, βίίνω V, άράσσω Γ. 8ΐπο1ίΟΠ
111 Ιΐΐ'ΛΓί ΛνϊΐΗ 1θΤ6, ϊρωτι θυμον <Κ-

ιτλαγίΐσα (Εην.). δίΓΪΐΐθ Β.£Ά1Ώ9ί (ηβαΐ.),
προσπταίω Ρ. 8ίχϊκ:θ άον/η, καταβάλλω,
κατασποδίω V. Βθ 8υΠΜ& άον/η, πίπτω,
καταπίπτω, δίτίΐίθ (α 1γιτ), κρίκω Γ.
Βΐ-1-ϊΙίβ Ιφ (πινίδΐο), αναβάλλομαι. 8(ι•ί1ί-
ΐηζ («'//.): ν• δίΓβ,ηβθ. 8ΐή1άιι§
(*ΗΟ«<.), ΚΟΙΓΟΪ Π», Γ
δΐ,ΓΪηο; («ωόβΛ), νηφά (ββρ. ο£ α 1κ»ν) /,
νινρον η, χορδή / 81γϊπ£ (ο£ Οθβάβ,
βίο.), όρμαθο* τη. ΐ)τ&-ν/η οη ΙΗθ 8υπη£
(οί β,η »ΓΓ0\ν), νηροσπαδή* Κ. Μονβά

1)^ βίπηο;» (»8 α ρηρρβί), ναιροσπαστο*
(ΪΓβτ•.). ΡνουβτΒ, Το Ηα,νβ ίν/ο 8ΐπιΐ£3
ΪΟ ΟΠθ'β 1)0\ν, Μ δνοϊν άγκΰραιν όρμίϊν
{Ώβτη.)

8ίπι1£ Ιθ§θΙηθΓ, συνάπτω, συνίίρω Ρ
8ΐπη§6ηί, ακριβή!, χαλοτο* Ρ, αβ χαλητο*
ήν το 8(καιον φυλάσ-σ-ων (ΗβΤ.)
8ΐΓΐρ (βίώβΐ.), ράκοϊ τι, V, τταραίρημα Π, Ρ
8ΐπρ (υβτό), γυμνάω, άιτοδνω, 4κδύω, άπο-
στιρίω, άττογυμνίίω Ρ, φιλάω Ρ ; (θ£ 8ΓΠ18),
ο-νλάω, σκιιλινω. 8ί,πρ θ£Γ ίΓΟΠΙ, ιτιρι-
αιρ&Ρ, α» 8ΐπρρβ(1 οί ταοηβγ&ηά αΐΐίββ,
π<ριηρημ{νοι χρήματα καΐ συμμάχου*

(ΰβτη.). δίπρρβά (<Κ^'.), γυμνό*, ψιλά*
δΐήρβ (οί οοΙοιιγ), 0αβ8ο«/, V; (οίον),
»ληγή/ δίπρβά, ραβδωτοί, Ρ. ΙπίΙϊοΙ
βύηρθβ, πληγάϊ μαστιγόω (ΡΙαΙο)
8ίπρ1ίη§, α ΙΏΘΓ6, μιιρακύλλιον ών κομιδη
(ΰβη.)
8ίΓΪ»θ, παλ.€μίω, μάχομαι, ίρίζω, αγωνίζομαι,
άμιλλάομαι, μάρναμαι Γ. δυΓΪνβ ίθΓ,
σιτινδω, σπουδάζω, (φίίμαι, ορέγομαι, <πι-
θνμίω, στοχάζομαι Ρ, προθνμίομαι Ρ. Οΐΐθ
πιιιβΐ βίΐϊνβ ίθΓ, σπουδαστών Ρ
8ΐΓΟΚ:θ (βΐίδβί. ), πληγή /. ΎΪΜϊ ΟΠΘ
βίΓοΙίθ (θ£ ΟΕΓ8), 4ξ ίνο« ρ^θου (ΛβίοΑ.),

αφ' ίνί>5 κίλ«νσ-ματο5 (Τ/ΐΚϋ.). Βοία
βίΓΟ^Θ, τόλμημα η, V. Ραί Ιηβ ίϊηίΒηϊηο;
8ίπ)1νβ, πάο-ι τοΐι προτέρου ίπέθηκι Ήλο*

(Ώβτη.)

8ΐΓθ1ίβ (νβτδ), καταψήχω 7
δίτοΐΐ : «. \ν»ϋ, "^β,ηάθΓ
8ύΐ*0η<τ, Ισχυροί, δυνατό*, (γκρατήϊ, καρτ<ρο*
αηά κρατφο* V, κραταιό* V, αλκιμο* V,

ώμοκρατή* V, στ<ρρο« V, ββριμο* V, Ιρρα-
\ι(νοι Ρ, (βρωστο* Ρ ; (οί ρΐ ιιοβκ), {ρνμνο*,
{χυρο* Ρ. 8ίΓ0Π^6Γ, κρίίσο-ων. ΫβΓ7
ηΙγοπ^, κράτιο-το5, αδαμάντινο*, μ*γαο-θ•νή*,

ίμττίδοο-βίνή* V. 8ΐΓοη^ Ιαη^υα^β, πολλά
καΐ διινα {ΌΐΤΠ.). Βθ 8ΐΓ0Π£, Ισχνω,
ίιτ«ρρώο-βην, ακμα{α, σθίνω Γ, «νο-θ«νέ» Γ,

ίύαωματίω Ρ*

8*Γθη§1ιο1ά : ΐ). Γογϊ
8ΐΓΟΠ<;1γ, <ρρωρ.('νω5, ίγκρατω* Ρ
8ίηιοίυι•θ : ν. Βιιίΐάϊη^
δίΓυ^Ιβ (βίίδβί.): β. Ββ,υίΐβ, Ρϊο;1ι1;. Α
Ιίίθ αηά (ΙωιΐΗ βΐηι^ΐθ, άγων τψ\ τή*
ψυχή» V. 01θ8θ δίΓΙΙ^Ιβ (οί \νΓβ8ί1βΓ8),
συμπλοκή /, Ρ. ^ϊίηουί 8> βίΓΙΙ^Ιθ,
αϋτοβοιί Ρ, άκονιτί Ρ, αμαχ<( Ρ
8ΐηιο;ο;1β(ΐ)βΓΟ) : ν. Γί^Ηί, 8ίΓΐνβ. 8ίι•υ§§1β
οοηννίΐβϊνθί^, αοτταίρω V, σφαδάζω V
8ίΓυί, βρ€νθύομαι Ρ
8ύαΙ)1)ΟΓη, αυθάδη*, ο-κληρο*, π<ριο-κιλή* V
δίαοοο, κονίαμα η, Ρ
8ΐυά (η.τ,ϊΐ), ή^ο* *η, V; (οί ηοΓ868), Ιππί-
στα*ηχ/ (Εητ.)
δίυάβηί, μαθητή* τη, Ρ, φοιτητή* »», Ρ.
δΐυάβπίβ, οί φοιτώντ€* (ΡΙαΙο)
δΐΐΐάϊονίβ, φιλομαθή* Ρ, {πιμ<λή* Ρ
δΐΐΐάίοΐΐδΐν, <πιμίλώ5 Ρ
8ίϋ(3ΪΟ\18ηβ88, δΐΐΐά^, ο-πουδή/, 1πιτήδ«υοπ*

,/
!

μάθηοι* _/
]

<πιμίλ«ια /, Ρ. ΓιίΐβΓ&Γ7
βίιι^γ, φιλοσοφία /, Ρ. 8ΐ\ιΛγ (ρΐαοβ
ίο 8ίυά7 ίη), μουσιΐον η, Ρ

,

φρονηστή-
ριον η (Ατ.). δϋιαΊβά (ιιΙΓοοΙοιΙ), κομψοί
δίνΐά^ (•ιν>•Λ), μανθάνω, ο-π€Ϊδα, μΛίτά»,
άσ-κίω, ίπιμΑομαι ατκί {πιμΑίομαι Ρ,
ίττιτηδίϋω Ρ. Οηθ Πΐϋδί βίΐΐά^, 4πιμίλη-
τίονΡ
8ΐιι1ί,ίίγ 0Πβ8θ1ί, μωρίαν οφλισκανο V

8(απιΙ)1β (ηά].), σφάλμα τι, πταίσμα η
8ίυπΐΙ>1β (υβτδ), σφάλλομαι, πίτττω, πταίω,

προσπταιω
δΐηπίρ, τομή_/ϊ πρίμνον η

32
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8ίηη : ν. δίχιρβίγ
δίυηίβθ, κολοβά Ρ
δίυρβίαοίίοη, νάρκη/, Ρ
δίπρβί^, ίκπλήσσω, τνφω (Αν.). Ββ βίυρβ-
&βά, Ιλιγγιά» Ρ, (ιττόημαι Γ
δίαρβηάουβ, νπφφνήΐ, τ<ρατώοτ|$ Ρ
δίΐΐρί<3, ανουΐ, (ίδροι, άσΰν«τοϊ, άμαθήϊ, φαΰ-
λθ5, σ-και05, κωφόϊ, νωθήί, άβ('λτ€ρ05. Ββ
βίαρίά, τυφάομαι Ρ Ρνονβνύ, Υοα βτβ
καοΐι απ οΐά βίυρίά, οίίτωϊ <Ι Κρόνος

(ΡΙαΙο)
δίΐΐρίάίί^, Ανοια / άμαθία. / σκαιοτηΐ /
4β«λτ€ρία/ Ρ, βλακιία/ Ρ, το μώρον V
δίΐίρκίΐν, άμαθώϊ, τ€τυφωμίνω5 (Ββϊη.)
8ίτΐΓάγ, ιτοχίϊ : ν. οΖβο δίι•οπ£
δίιιΙίβΓ, ψίλλίζω αηά ψίλλίζομαι Ρ
8ί}', χοιροκομιΐον η (ν

)

γ.)

δίγΐβ (οί Ά νηΐβΓ), λ<ξι•/, Ρ. δίγΐβ ο£
α ^βηίΐβπιβ,η, 1λ<νθ<ρον σχήμα (ΡΙαΙο).
Ιη ^ΓΒ,ηά βίγΐβ, μτγαλοπρ«πΔ$ Ρ
δΐΐοάϊνίάβ, διαςρΐω (ΡΙαΙο)
δαίχΐιιβ : ν. Οοηο,αβΓ

δυΙ)}θθΙ (βΐίδβί.) (οί α (ϋβοιίδδίοη), ττράγμα
η, νπά9«η» /, Ρ; («Φ•) (*0 8. ηιΙβΓ),
άρχόμίΐ05, νπήκοοϊ, ύποχίίριοϊ, (ΐπ 1(>£;ι1

ββηββ) ϊνοχοϊ Ρ. Βθ θαμβοί, δονλίνω.
Νοί 8αΙ))βοΙ, αναρκτος. Ββ 8υο]6θί
ίο (1»ν, «<<:.) Μχομαι; (Ιο Β, ΐββίϊη^)
πάσχω

δυΐ^βοί (νβνΐ), ϋποτίθημι, υποβάλλω, Βονλοω.
Βθ 8ϋί))60ίβ<ί, ίιπόκιιμαι Ρ
δα1^ιι§8,ίβ : ν. ΟοηφίβΓ
δυοΙΪΠΙΘ, υψηλοί, θίΐοϊ, Ιξοχοϊ V

,

μ<τάρσιθδ

V
,

μ€τίο>ροβ Ρ. Α Ηο1γ αηά βιΛΗπιβ
Β,τί, τίχνη θ€σπισία Ίΐ$ καΐ υψηλή (ΡΙαΙο) ;

θ
/,

καλλίπυργοϊ σοφία (Αν.)
8ΐΐΙ)Π1ΘΓ^β, αφανίζω, ποντίζω Κ

,

καταττοντίζω

Ρ. 8ιιΟΠ1ΘΙ•σβ<1, νποβρνχιοϊ Ρ, αφαντοϊ V

δυΛππί : ν. Υίβΐά
8ΐΙΟΠΐΪ88Ϊνβ, ταπ€ΐνάϊ, ύφ€ΐμ^νθ5 V

8ιι ΟΟΓίΠπίΐίβ (ίίππο;), πάρ«ργον η, Ρ. Ττββ.4
8Λ βΗΟΟΓίΙϊηείίβ, πάρίργον ποιέομαι Ρ.
8ΐ100ΓϋίηΒ,ίθ (ρβΓ80π), νπηρίτηϊ »71
8ΐΐΙ)ΟΓη, ΰφίημι, παρασκευάζω 1
\

κατασκιιάζω

Ρ. δασοι-ηβά, νποβλητο» V

8νΛ>&βφΐβηΙ, ίστ€ρο«, ό Ιπιγιγνάμινοϊ Ρ
8οο86<ιιιβηίΐ7 : ν. ΑίίβΓνβχάδ
8αο8βΓνϊβηί : ν. δαοιπϊδβϊνβ

δΐΙΟδίάθ, παύομαι, πίπτω ; (&8 ν&ίθτ), 4πο-
νοστίω Ρ
δΐΙΟΒΪόϋδθ, χορηγίω Ρ

8αΙ)8Ϊθ7, χορηγία/, Ρ

διιοβΪΒίβηοθ, ουσία / β£οτο? τη, V. Ββ,Γβ
8υΙ)5ί8ΐβηθβ, ή αναγκαία τροφή (Τ/ΐΗΰ.),
βσον άποζήν (Τ/ιηα.)
8ιι1)8ίαηοβ (β88βηεβ), ουσία / Ρ ; (ρΓΟ-
ρβΓΐ^), οίσία/ τα υπάρχοντα Ρ
διιοβύβ,ηίίαΐ, αίγαϊ, πολνϊ, άξιόχρίω! Ρ

,

{μβριβήϊ Ρ
8υθ8ΐα,ηΙί;ιΐΡ, άιτοδακνυμι., διασαφώ» Ρ
δΐΙΟβΐϊίΐΐΐβ (νβνύ), υποβάλλω, άντικαθίστημι
Ρ, άνθαιρίομαι Ρ; (ϊη νπίϊησ), άντίγ-
γράφω (Όβτη.)
δαοδίηιοίυΓβ : Ώιθ βιιοβίηιοΙιΐΓθ ου^ΐιΐ;
ίο 1)0 α.-* 8ίΓοη§ 8,3 ροδβίΒΙθ, τα κάτ»θ«ν
Ισχνράτατα €ΐναι δει (2)ετη.)
8ιιΙ)ίβΓΓ£ΐηβίΐη, ίιπ(5γ€ΐοϊ αηά ύπογαιο5, νπο-
χβάνιοϊ, χθάνκ>« V
,

κατασκαφήϊ V

δυϋίΐθ, σοφόϊ, 8ηνάΐ, ποικίλοι, λ(πτό$
8\ΐΙ)(;Ιβί7, ποικιλία / Ρ, λίπτάτηϊ /, Ρ.
\νϋ)ΐ 8\ΐ\)1]βίγ, ποικίλωϊ Ρ, λ<πτ»« Ρ.
Αοί ΟΓ βρβα^ τνϊΐΐι βιιΐιΐΐβί^, σοφίζομαι,
ποικίλλω, λίπτουργίω
δα Οί Γίΐϋί, άφαιοί'ω
δυοίΓ&οίϊοη, άφαίρ€βη«/, Ρ
8ιιΙινΐΓ0, προάστ«ιον η, Ρ. Ίϋιβ βη^αΓοβ,

ή π€ρκ>ικί$ (ΤΗηο.)
8ιιΐ)νβΓ8Ϊοη (οί 8, §ονβΓηπιβηΙ), κατάλυσκ/,ρ
δΐΐΙ)νθΓΪ, άναστρίφω Ρ, κατάλυα Ρ •
δαοοββά, ιύτυχέ», €Ϊ πράσσω, κατορθόω,
όρθόομαι, τυγχάνω, επιτυγχάνω Ρ, €ν φέρο
μαι Ρ. δαβοββά (ειβ β,η ιιη<1βΓυ8&Ηΐ£),
προχωρίω, 08 αύτω προνχώρ€ΐ τα πράγματα

ίΤηηΟ.).

Ι Ιΐβ,νθ 811Ο0Θ88, προχωρ€Ϊ μοι
νηψβνβ.) Ρ. 8ιιοοββ(1 (οοηιβ ηβχί),
Ιπομαι, {πιγίγνομαι Ρ, (χομαι Ρ. Είΐι'ΐι
βυοοββοίΐη^ ββί οί ^νιΓ7Π1βη, οί άΑ δνκά-
ζοντίϊ (Ώβτη.). διίβοβθά (»8 Ιιβΐι-), δια-

δί'χομαι Ρ
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8α(50688, €Ϊτυχ£α /, €ύτΰχημα η, €ύπρα££α _/
",

•ϋιτραγία/! λΥίΙΙι 8 1100(388 110 \ν {18811Γβά,
4ιγ" ιΰπραγία ήδη ο-αφιΐ (Τ/ΐΗΟ.). 111-

81100638, σφάλμα «., ατυχία _/
| Ρ, ατύχημα

η, Ρ
δϋΟΟβΒδίΐΐ], €υτυχήϊ, έπιτυχήϊ, άιταθήϊ Ρ.
8αοοβ88ίιι1 ίη ίηθ &οίίοη, οΰκ ϊλαο-ο-ον

Ιχοντ€ϊ <ν τψ Ιργω (ΤΗηο.)
8ϋ00688ίΐΐ11γ, ίπιτυχωϊ Ρ
'ιιοοββδϊοη, διαδοχή./", ίκδοχή/
100θ88ίνθ1^τ, ίξήϊ, 4φ<£ηϊ, *ν μίρίΐ Γ

,1100088ΟΓ, διάδοχοι 771, ό ίιτιών Γ
,
6 Ικδ*•

ξάμ.«νο5 (Ώβτη.)
8ΐ10θίηοΙ, σίντομοϊ. ΒϋΟΟΪηοίΙ^, ο-υντομωϊ
διιοοοιίΓ : ν. Ξθΐρ
8ιιοοιιηιΐ5 : ». ΥϊβΙοΙ. Ηβ ίοΐά ΐΐιβητι ηοΐ
Ιο 8110ου πΛ ίο ίΐιο άΐδαδίβΓ, ουκ ί'ία τώ
γίγινημίνω ίνδιδιίναι (Τ/ΐΗΰ.)
3αοΗ, τοϊοϊ, τοιούτοι, τοΜ$ο-δ(, τοιουτοτροποϊ
Ρ. Οί 811ο1ι Λ§θ, τηλικόο-δι, τηλικοϋτοϊ.
Οί 8110η 8ΪΖΘ, τοογοΟτοϊ, τοΌ-οϊ, τηλικίσδί,
τηλικοίτοϊ
8ιιο1ι, Ιλκω V

,

ίξαμΛγω V. 8ιιο1ί ιιρ (α,β α

ννΐιϊι-ΐροοΐ), άναρροιβδίω V

διιο&θΓ (οί Β. ρΐ&ηί), παραφνάί/ (Λί-ΐβί.)
διαοΐίΐβ, 0ηλάϊω Ρ. Ββ ^θ11 βιαοΜβά, •υβη-
λίομαι (Αβ80&.)
δΐΐάάβη, ταχΰϊ, αίφνίδιοϊ, άιτροο-δόκητοϊ,

4|αιφν£διο5 Ρ
,

άίλπτοϊ Γ, Ιμπαιοϊ V.
8ΐΐά(1βη οΐΐ&η^θ, άγχίατροφοϊ μίταβολή

(ΤΗικ.)
βηάάβήΐγ, 4ξα£φνη$, ίξαιτίνηϊ, αφνω, αΙφνιδ£ω5
Ρ, ίξατπ.να£ω« Ρ, ίξ ολίγου Ρ, ί{ ΰπογυίον
Ρ. 8αάάβπΐ7 ίιιι•ηϊη£, οξύρροποε (ΡΪαΙο)
8αάάβηπβ88, επιδρομή/, Ρ
8ιιθ: ν. (1) Ργ&7> (2) ΡΐΌδβοιιίθ
δΐΐβθΓ, πάσχω, φίρω, ύττίχω, καρτίρίω, ανέχο
μαι. 8ιιίϊ'βΓ ρβΐη ογ η&ηίΒηίρ, άλγίω,
πονίω, ταλαιπωρώ» αηά ταλαιπωρίομαι,
■ακοπαΜω Ρ. διιίΓθΓ ριιηϊδηπίθηί, 4κ-
τ£ν«, ά-ιτοτίνω, τ£ν» V

. Υοα τνϊΐΐ 811ΒβΓ
ίοΓ }Ό11Γ Ιονθ οί νϊηβ, κλανο-α φίλων
τον οίνον (Εντ.). 8ιι£ΓβΓ ΙιβΐοΓβηαηά,
προπάο-χω. Ρνονβτο, Αβ & ηΐίΐη Η&8
νττονξΐηί, 80 ΠΙΙΙβί ηο 811ΐΤθΓ, δράσ-αντι

τταθήν (ΑββοΚ.) : ς
/! ρέοντα τι καΙ ιταθιϊν

(οικ<ν (Ρϊηά.). 8ιι£ΓβΓ ίη γθΙιιπι, άνη-

πάο-χω. 8ΐΐ£ΓβΓ ΙΟ^βίηβΓ νϊΐΐΐ, ο-υναλγί'ω,
συνταλαιπωρίω. 8ΐΐίΓθΓ (ίΐΐίολν), «άω, ττίρι-
«ϊδον, 08 ταϋτα ιτιριϊδ<ϊν γιγν<$μ€να (Ζ>β»ι.)

διιββπη^ (αά}.) : ν. Μϊββπιΐΐΐθ

8ΐΙΐΤβΓΪη§ («Ιίδβί.), ττάβοί η, ττάβη/, ττάβημα
η, ττήμα η, V

,

ιτημονή /, V
,

ταλαιπωρία

/, Ρ, κακοττάθαα,/, Ρ. ^ΐΛουί 8ϋΐΤθΓ-
ϊη§, άιταθήϊ
δαβϊοθ, άρκίω, (ξαρκίω, διαρκί'ω, άιταρκί'ω Κ.
Ιί ΗΙίΙΚοοκ, άπ^χρη, αρκούντως ϊχ«ι, άρκιϊ

V
,

άτταρκίΐ V

ΒϊΐΆοϊβηογ, αϋτάρκίΐα /, Ρ
δυΙΕοίειιΙ;, Ικανοϊ, 4{αρκήϊ V

,

άξιόχρ€α>5 Ρ.
8β1ί-8ΐιΦοίθη1;, αϋτάρκηϊ. ΒϊιγθΙ^ βιι£Β-

ΟΪθηί, άναγκαΐοϊ : ο/. δΐΐΒδίβΐβηΟΘ (1»Γθ).
ΡνονβτΙ), 8ιι(ΰοίοηΙ ίοΓ Ιηβ ά&7 ΐβ ίηβ
βνίΐ ΐηβΓβοΐ, το 6

*

αΰριον τυφλό ν αϋν

?ριτ«ι (δορ/ι./ταριη.)
ΒιιίΚοίβηΙΙ^, άλιι, άρκονντωϊ, ίκανώϊ Ρ

,

άιτοχρώντωϊ Ρ
δαβοΟΛίβ, ιτνίγω Ρ. δυβοοαΐΐη^, ιτνιγη-
ρ*«Ρ
δαΗΌο&ϋοπ, ΊΓνίγοϊ η, Ρ
δυβτβ^θ, ψήφοϊ/
δυ^ςββΐ, υ-7Γθτ£θημι, υποβάλλω, νν€Ϊπον :

ν. αίαο Αάνίδθ
8ι1§^β8ΐϊθη, παραβίο-ΐϊ^ συμβουλή^ Ρ
δΐΐΐοΐάαΐ, αντοκτάνοϊ V
,

αυτάχίΐρ V. ΟθΠ1-

ΙΤΐίϊ 81ΐίθΐάθ, αυτοκτονία V
,

ίμαυτίιν βιά

ζομαι (ΡΙαίο)
διιϊί (β,υ 1β,\ν) : ν. Αοΐίοπ. διιϋ (£ογ &
βΐΐάθ), μνήοτιυαα ♦», V

. 8υϋ οί ίίπιιουΓ,
πανοπλ£α_^ Ρ
8ΐΐίΙ (νβΤΟ ΠβΙΐΙ.), πρίπω, άρμίζω αηά άρ-
μάττω, προσαρμόζω Ρ σηο? προσ<ιρμ6ττω
(όο<Α αίίο ωββίί ίη ββηββ ο/ Μβ,ΐίο ίο
Βΐΐίί.)
8ΐΐϊ<»1)1θ, οΐκίϊοϊ, <πιτήδ<ιθϊ, πρίπων, «ΐ-

πρητήϊ, προσ-φοροϊ, άρτιοί, άκίλουθοϊ,

Ιμμίλήϊ Ρ, ίνα£ο-ιμθϊ V: V. αϊ80 Ββοοωίΐ)^
δΐΐΚασΙ^, «νπρητΔϊ, Ιμμιλωϊ Ρ

,

ίναισ-ίμωί V
,

προϊ καιρόν V
,

{πιτηδ<£αϊ Ρ
,

ΟΤ Π8β προϊ
υήΐΚ ρεη.

32—2
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8υί(θ, οΐ π-ίρί τίνα
8υϊίθΓ, μνηστήρ η
8α11ν γ, δΰσ-κολοϊ. Ηθ 3:ιί β,ί Ηοτηο 8υ11ηη§
ιΛ ίηβ ριαβίίο ρΓοβρβηί^ι 8υο-μ«ναίν«ν
τοϊϊ κοινοί* αγαθοί; οίκοι καβήτο (Όβηι.)
8ϋ11βη, ο-κυθραττό*, στυγνό* V, ο-υνωφρυ«ιμίνο*
V, κατηφή! V. ΙιΟοΙν βυΐΐβπ, ο-κνθραιτάζα
8α11βηηβ88, κατήφίΐα / V, το ο-κυθροίΓον
(ΑβίϋΗ.)
8 υ 11γ, άφανίξω : ν. α&ο Βί,;ιίπ

8α1ρΗιΐΓ, β€ϊον η (Ηοτη.)
8ϋ1ίΓ7: «. Ηοί
8ιιιπ, αριθμό* τη, Ρ. διιηι-Ιού&Ι, ττλήρωμα
«, Ρ, κίφάλαιον η, Ρ. 8ιιπι οί πιοηβ7,
άργΰριον η, Ρ. 8ιιπι υρ, κιφαλαιο» βηιί
ΚίφαλαιόΌμαι Ρ, <ν Κίφαλαίοι* ττίριλαμ-
βάνω Ρ, 0-υντόμ»* λίγ» Κ. Ι "ννϊΐ 1
δΐιπιπιαίΊδθ ίΗθ β&ΐίβηΐ ίραίιΐΓββ, τα

μέγιστα κ«φαλαιώπ-ω (Τίοιο.). ιΜΐΐϊΐΐΐΐίη^
υρ, οτιγκίφαλαίωο-ι*,/, Ρ
δνιπιπιβΓ, θίρο* η, καίμα η, V. Οί ογ
1)β1οηρ;ϊη§ ίο βτιπιιηβΓ, θιρινέ*. Μκΐ-
ΒϋΓΓιΤηβΓ, μ.€<Γθίν θίρο* (ΪΆ«β.). «Γυβί £ογ
ίΐιβ κιιιηιηβΓ οαιηραϊ§η, τήν ώραίαν αυτήν

(Όβτη.)
8υιιιπιίί, άκρα/, κορυφή/; (θ£ θχοβίίβηοβ),
ακμή/, αωτο5 πι, V
8υιηιποπ : ν. 0&11. δαπίΓηοη (ίη 1β£8>1
ρΓΟΟθβάϋη^δ), ιτροσκαλίομαι Ρ. 8ιιιηπιοη
(αβ α ■η'ΪΙηθβδ), κλητίί» Ρ
8ιιΐΏΐηοιΐ8, κλήσ-ι* /, Ρ, κίλιυο-μα η, V ;
(ίυόϋοϊαΐ), ιτροΌ-κληο-ΐϊ/ Ρ
διιαφίυουβ, ιτολυτΛή* Ρ. Γλγθ βιιπιρ-
ίιιουβί^, τρνφα» V
8αη, ήλιο* τη, Φοίβο* τ», Γ, Άιτάλλαν τ», Γ,

ηλίου κύκλο* V. 8\ΐη\)βΆΧη, άκτί* / V,
αύγαί/ ρΖ, ηλίου βολαί V, ηλίου τοξίΰματα
V, άκτίϊ ήλιωτι* (8(ψΗ.). 8υη1ΐ£ηυ,
αίγλη/, Γ, ηλίου φάο5 Γ. 8ΐΐηΓΪ8θ, ηλίου
αντολαί/ ρί, Γ. δΐΐη86ύ, ήλιου ουο-μαί
/, ρΐ, ηλίου δυσ-ΐϊ / Βί1*Ι< ίη ίηβ 811Π,
ήλιοΌμαι Ρ. δαιίάίαΐ, στοιχιίον ΤΙ {Ατ.).
8υηη}•, ίΰ«ιλο5, ιύήλιο$, ήλιοστιβή* V.
8ιιηΙηιι•ηί, ήλιάκτυττο* V. 8ιιη1β88,

ανήλιο* V, ονσήλιο* V

δαπάθΓ: ν. Όϊνϊάβ
8υηάΓ7, ΐΓαντοδαιτό*
8ΐΐρ, δίπτνί'ω

8ϋρθΓαθυηάαποβ, ιτολνιτληθία/ Αφθονία/
ιτ«ριουο•ία/ Ρ
δνιρβΓ&Ιϊυηάβ,ηίι, «ΐρισ-σο*, άφθονο*, οττφ-
ιτληθήϊ Ρ. Βθ δϋρβΓαουηάαηύ, «ρκτ-
0Ί4ν

8αρβΓΐ) : ν. δρίβηάΐά
διιρβΓοΐΚοηΒ, ίπτίρφρων V, ΰιτιροίΓΓίκόϊ
8(ΐρθΓ0Ϊ1ΐθ118η688, υΐΓ€ροψία/ Ρ
δυρθΓΠοίαΙ, ίΐΓΐιτόΑαιοϊ Ρ
διιρβΓΠΐιοαδ : ν. 8υρβΓα,Βυη<3ίΐη£. Ώο &

βαρβΓβυοίαβ •ντθΓΐτ, ιτιριιργά{ομαι Ρ
δαρβίΊιιιηιαη. θ<ΐο«, θισΊτέο-ιο*, υττ<ρφυήϊ,
Τ€ρατώδη$ Ρ, ού κατ' άνθρωίΓον V
δυρθΓΪηίθηά, υφίσταμαι, ίιτιο-τατί», ίφοράω,
ΙττκΓκοπίω, Μτοτττίνω V, {ττιμΑομβΛ απΛ

ίιτιμ€λίομαι Ρ. ^ϊη ίη δΐιρβππίΐηοΐίηρ,
ο-υνιφίοταμαι Ρ
δαρβπηΐβηάβηοθ, ίΐΓΐμΛ,ίΐα/ Ρ
8ΐΐρβΓΪ1ΐΙβηάβη4, Ιιτίσ-κοιτοϊ τη, ίπιμ<λητή<
τη, Ρ
δυρβΓΪΟΓ, κρίίο-ο-ων, ΐιττίρτίροϊ V, νιτίροχοϊ V,

Καθυττίρτ€ρο5 Ρ. δαρθΓΪΟΓ 1» (ρΤβρ.),
«ΤΓ€ρθ€(ν) V, καθνΐΓίρθ€(ν) V, ίΐϊ υτΜρβολήν
τινοϊ Ρ. Βθ βαρβποΓ : ν. ΒυτρΕίββ
δαρβΠΟΓΪί^, υττ€ρβολή / ιτίριονο-ία / Ρ.
ΓγΟΠΙ Λ ροβϊίίπη Οί ΒΙΐρβΓίοΓίΙν, «κ

ιτ<ριουο-ία« (7'ΑΐίΟ.), «κ ιι•ίρι<ίντθ5 (ΡΑΐίβ.).
Υοιι ηβ,νβ Λθ βαρθποπί^ ίη ηυιιιΐ5βΓ
οί 8ηϊρ8, ττιριγίγνη-αι ύμίν ιτλήίοϊ νιων

(ΤΗκο.)
διιροΓη&ίιΐΓ,αΙ : ν. 8ηρβΓΗπΓΐι»η. Τηβ
βαρβΓηαίαΓαΙ, το θ«(ον, το τ«ρατώδ«ι

(ΑνίβΙ.)
8υρθΓ8β(1β, ιταΰ» τη* αρχή* οτ τή* στρατη-
γίβ* Ρ
δαρβΓδίϊίίοΐΙβ, δίίσιδαίμων Ρ. βίβ,νβ ίο
8ΐιρβΓ8ίίίΐοπ, Αγαν θααο-μφ ιτροο-κ€ίμ«νοι

(7%Μ0.)
δυρθΓνβηβ, {τηγίγνομαι Ρ
δαρβΓνίδβ : ν. δυρβπηίβηά
δηρΐηβ, ^θυμοϊ, ά•π•ρ<5&υμοϊ Ρ
βυρρβΓ, βίϊιτνον η, Βόρτην η, V
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βαρρίβ,ηί (τηείαρΗ.), ύιτοσχΛίζ•» (Ιΐ(. ΐπρ
αρ) (Όβηι.)
8ΐΐρρ1β, ϋγράϊ : ο

/. 4 νώτιροϊ καΐ νγρότίροϊ

(ΡΙαΙο). διιρρίβηβββ, ίγροτη*/ Ρ. Ββ
8\ΐρρ1β, λιιγίζομαι V
8'αρρΐβπιβηί, ιτροσθήκη/ Αάά ίΐ βαρρίθ-

. Πίβηί, ιτροο-γράφω Ρ

Ίδιιρρίϊαηί, Ικέημ τη, ίκίτι; / V, ιτροο-τρο'-
■π•αιο5 ΤΠ, V

,

ιτροσίκτωρ τη, V
,

Ββ α

'. ,κυρρίύιηί, ίκίτίίω. 8ίί 03 δΐιρρίϊαηίβ,
^κάθηο-θί δωμάτων ίφ«ο-τιοι (Αβακ/ι.). ΡΐΌ-

■

ίθθίϊη§ δΐιρρίΐαηίδ, £κ6ηο$ V. 0£ οτ
1>θ1οη§ίη£ ίο βιιρρίϊ&ηίδ, ίκίο-ιοϊ V

,

ίκτήρι05 V

Βαρρίΐοβ,ίβ, ϊκίτοίω, λιιταρίω, ίκνίομαι V: V.
αϊβο Ρτβ,γ. Ρ»11 άοννη 3,3 α βιιρρίίαηί,

χροσττίΐΓτβ αηά ττροο-ττίτνω V
,

νρονίτνα V
,

ιτροο-τρίΐΓβ V

Βϋρρίΐοαίϊοη, Ικ€ο-£α/, ΐΓροο-τροιτή/, 'κ«τ«£α/ Ρ, ΰιττιάο-ματα χίρών V

8αρρ1γ (βτώβΐ.), παροχή/ Ρ, χορηγία/, Ρ.
8υρρ1γ οί θχίθΓΠβ,Ι £<χχΐ5, ή 4κτο« χο
ρηγία (Ατΐβί.). 8αρρ1ίβ8, τα <ιτιτήδ«ια
Ρ. Ρκχ:ιιτϊη£ ο£ βιιρρίϊββ, κομιδή/ Ρ.
"^ΐίΙίΟΙίί βαρρίίββ, άχορήγητοί (ΑΗβΙ.)
8αρρ1γ (νβτΒ), ιταρίχω, ιταρασκίυάζω, ττορίζω,
έτταρκίω, -ττορο-ύνω Κ

,

διακονία» Ρ, χορηγίω
Ρ. Οηβ \νηο δΐιρρίίββ, χορηγοί τη,
Ρ
δυρρΟΓί («ίδβί.) (ρΓΟρ), ϋρίΐο-μα τι, στήριγμα
η, Γ, σκήιττρον η, Κ

,

όχημα η, V ; (πια-ίη-
ίβηαηοβ), τροφή/
δυρροΗ (νβτύ) (ηοΐά υρ), φίρ», ϊχ», άνίχ»

V
,

ίρίίδω 7
,

στηρίζω Γ
,

βαστάζω Γ. 8<ΐρ-
ρΟΓί (ρθϋίΪ08.11γ), φρονίω τα τινοϊ Ρ.

8υρροΓί (ιτΐίΐίηίϋίη), τρέφω ; (ϊπ ο1(1

8§β), γηροβοο-κί'ω V
.

Ι1θ1ρίιΐ£ ίο δΐΐρ-
ρΟΓί, σίντροφοϊ Ρ

διιρροδβ : ν. ΊΊηηΐΕ. Ι βηρροββ, δήιτου,
δη. 1*1 \1δ 81ΐρρθ8θ, θώ(ΐ€ν (ΡΙαΙο).
8ΐΐρρ08β Π16 ίΟ 1>8 Β,δΙίΘά, θΐϊ ίμί έρωτώ-

(κνον (ΡΙα(ο). 8αρρο3β ί1ιβγ ϊιγθ Ιεϊΐΐβά,
καΐ δ

η τίβνάο-ι (Ειιτ.). Οηβ ΠΙΙΙβί 81ΐρ-
ροδβ, θ*τ<ον Ρ

,

4ιτοληΐΓτίον Ρ
Βυρροβϊίϊοη, *ΐΓ<ίβ«σι»/ Ρ

8ΐΐρρθ8ΪίϊίίθΙ18, υποβολιμαίο* Ρ
8<ΐρρΓ688, κατέχω, ύιτοο-τέλλομαι, αφανίζω Ρ,
έκκλέτιτω V

8αρΓβπΐ8,ο)Γ, αρχή/: ν. αίβο Ρο^τθγ
δΐΐρΓΘΠΙβ, κράτιστο5, μίγκττοϊ, ιτρώτοϊ, ύπίρ-
τατοί V

.

Αιιγ ο£ ίηβ βιιρΓβποθ ϊπίβτβδίδ
(ο£ ίΐΐθ βίβίβ), τών 8λβ>ν τι (Ώβτη.). Ββ
βυρΓβΠΙΘ, κρατίω, άρισ-τίύω
δΐΙΓΘ, άο-φαλή5, ττιστίϊ, β((3αιο5, ο-αφήϊ,

ϊμιτίδθ5 V. Ββ 8\1Γβ, οΚα ο-αφώϊ, τησπίη,

ΊΠΟ-τόομαΐ V
. Ι 8ΜΙ 811Γ6 ίο, μίλλω.

Το Β<; 8ΗΓβ Ιιβ ϊδ, ιτώ5 γαρ οΰ μίλλίΐ ;

(ΡΙαΙο)
διΙΓβΙ^, ο-αφώϊ, η, ή μήν, δή, δήτα, δήιτου,

κάρτα V
. Υβδ, βιΐΓθΐ7 (θ£ ΟΟΙΙΓββ),

αμΑ<ι (ΙίΙ. ΝβνβΓ πιϊικί) Ρ
δΐΙΓβίχ, βμηροϊ τη, Ρ, ίγγυητήί τη, Ρ. Ββ
& 811Γ6ί^, ίγγυαομαι Ρ
8ογ£, ράβιον Π, ροβοί τη, V

, ζάλη/, Γ

διίΓ&ΟΘ, το αηά τα Ιτπ,ίΓολήϊ (ΡΙα(ο), ίιτι-
φάνιια / (ΑτίβΙ.), τα Ιξβ Ρ, νώτα η, ρΐ,

V
. Οη ίίιβ 8υΓ£&οβ (αάυ.), ίτηττολήϊ Ρ,

(αά).), 4ττιΐΓ<5λαιο« Ρ. Βθ ΟΠ ίΐΐθ 8ΠΓ-
£&0Θ, ίιτι-π-ολάζω Ρ. 81ίίηι ίίιβ δαι-ίαοο,
νωτίζω (Αβ8θΚ.)
δαίίθϊί, ιτληο-μονή / κ<5ροϊ τη, κραιιταλη /

(Ατ.)
8υΓ§β : ν. 8ιιγ£
8ιΐΓ£θοη, Ιατρ<5ϊ τη, Ιατήρ τη, V. 0£ ογ

οβίοη^ϊη^ ίο α βιΐΓββοπ, Ιατρικοί Ρ
8ητ(ζβτγ (ΙΙιθ β,Γί), ή Ιατρική Ρ; (ίίιβ
ρΐβ,οβ), Ιατρ€ΐον π, Ρ
8\ΐΐΙγ : ν. διιΐΐβη
διιπηίδβ (βιιόβΛ), ύιτ<5νοια/ Ρ
δαπηΪΒβ (νβτύ), ϋττονο*» : ν. αίβο δυβρβοί
διιπηοιιηί, ϋττιρβάλλ»
ΒϋΓηαΓηβ (βηίβΐ.), Μκλησιι / ίττωνυμία/
δαΓηαηιβ (νβτΒ), ίιτικαλέω Ρ. 8ΐ1Γ-
118,1110(1, ί•ΙΓώννμ03 V

8ΐ1Γρθ38, νικάω, κρατώ•, ίητιρβάλλιο, ίητιρ-
βαίνω, ΰΐΓ(ρφ('ρω

8ΐ1Γρ1ΐ18, το ΐΓ€ρκτσ<ν Ρ, τα ιτίριοντα Ρ.
Υου Ηανβ α 811Γρ1(13, «€ρί<ο-ην νμϊν
(Ώβτη.). ΤΗθΓθ ν7&3 ηο βϋίρΙιΐΗ, χρή

ματα ον ττ€ριήν (Όετη.)



254 δατρηββ— ΒτΛτβ&τ

δυΓρπβθ (βυ,ΙβΙ.), 8<5λο» «ι, κλοπή/ Υοα
νίΗ 1)θ ΐαΐνβπ 1>7 βΙΙΓρηββ, άφρακτοι
ληψβήσ-<(τ9< (Τηιιο.). Ρβ,11ίη§ ιιροη Λβπι
\>γ 511ΓρΠ80, άττροο-δοκήτοΐϊ ίπιτ«ο-ών

(ΤΚηο.). ΒϋΓρηβθ (β,βίοηΪΒΐιπιβηί), Ικ-

πληξΐ5 /, θανμα η. ΟίΙΙΙδβ ΒΙΙΓρΠββ,
ίκτλήσσ». Αβίί νϊΐη 8ΠΓρΓΪ8θ, βαυ-
μαζω

δυΓΓβηάθΓ (ίΐίδβί.), παράδοο•«/, Ρ
δϋΓΓβηάβΓ (οβτό), ίϊκω, ίνδίδωμι, παραδίδωμι,
ίκδίδωμι, ίκδοτον ττοιί» 7'. δΐΙΓΓβηάθΓβά,
(κδοτβϊ

8ΐ11Τ6ρίϊίίθ118, κλοιταίοϊ. δΐΙΓΓβρϋϋοΐΙδ^,
κλοπή V
δΐΙΓΓΟΙΙΙκΙ, πίριΐο-ταμαι, κυκλόω αηά κυκλέ-
ομαι, κυκλίομαι V, άμφίπω 7

",
άμπ^χω Κ

,

άμφιβαίνω Ι', περικλιίω «πίί πιρικληο Ρ,
π<ρι{χω Ρ, πίρίίίμι Ρ. δϋΓΓΟΙίηά νϊΐη,
ΡαΙ ίΙΓΟΙιηΐΙ, π«ρι.ίσ-τημι, πιριβάλλ», αμφι
βάλλω V

,

ττίριάπτω Ρ
,

08 πφιάπτ»
αίο-χίνην τή π<5λίΐ (ΡΙαίο). δυιτοιιηά
νίΐΗ α Βίοοίνϋιΐβ, πίριοταυρόω Ρ. δΐΙΓ-
Γονιηά νίίη & ναΐΐ, περιτειχίζω Ρ.
δϋΓΓΟΙίηά \νίίη -ννα,ΙβΓ, περιλιμνάζω (τήν
ιτίλιν) (ΤΗιΐϋ.). δυ.π•οαηάίη§ (βκδβί.),
περίοδοϊ /, Ρ, κνκλωο-ιι /, Ρ; (αά}.),
αμφίδρομο! V

,

ιτίρίδρομοϊ V. δΐΙΓΓΟΙΗκΙ-

ίη^ οοιιηίΓγ, ή π«ριοικίϊ (Τίναβ.). ΤΙιαί.

^Ηίοη βϊΙΓΓοαηάδ, στιφάνωμα η, V
,

περιπτνχαί /, ρΐ, V

δυΓνθϊΠαηοθ, Ιίευρ ιιηάβΓ, 4ν φνλακη άδίο-μω
ίχιιν (ΊΤιιιβ.)
βυχνβγ (νβτδ), ίφοραω, θίάομαι, κατασκοπία»,
περισκοπίω Ρ, Οϋγ βυχνβγΟΓ, άστν-
νόμοϊ τη, Ρ
δοχνϊνθ, ίο-ώθην, πψιλείπομαι, περιγίγνομαι
Ρ, περιφενγι» Ρ, ίπιβκίω Ρ. 8ϋΓΥΪνθΓ8,
οΐ λοιποί

δϋδρβοί, ίποπτιν», ίιπονοίω, ίποτοπιΌ» Ρ,
ίποβλεπω Ρ : ν. «ώο Τηίηΐί. Ββ βιιβ-
ρβοίβά, ίποπτωϊ Ιχβ Ρ
δΐίβρβηά, άρτο», άνακρεμάννυμι ; (ΪΓΟΠ1
οίϋοβ), Ή)« αρχή! παραλνω ('Γ/ΐΗΟ.). Ιη
βυβρθηββ, μ«τ<ωρο5 Ρ. Ββ ϊη Βΐιβρβηϊβ,
πίτομαι V

,

αίωρίομαι (ΤΚιιο.)

διίδρΐοΐοη, 4ΐΓθψ£α_/ί υπόνοια/ Ρ, το ΰττο-
ιττον τή« γνώμη; (ΤΗυ,Ο.). Το ΓβΟβϊνβ ίΗθ
ϊηίθΓΠ1βΓ8 ννΐίη βυβρϊοίοη, υπόπτων άιτο-

δίχεσθαι τούϊ μηνυτάϊ (ΤΗητ,.). ΙΥββ
£γοπι βυβρίοΐοη, ανύποπτο* Ρ
8α8ρίοίοιΐ8 (αοΐ.), βποτττοϊ ^αΓβ ΐη <Α*β
8βΠ3β), *1Γ<5ΐΓΤηϊ ΤΟ. δΐ18ρβθΙΪΠ§ βνϊΐ,
ΚαχΐίΓΟΙΓΤΟΪ Ρ
δαβρίοϊουβ (ραββ.), {ίπον-πχ. Τηίβ λτβ

βΗβρίοίοιιβ (νϊβνβ(1 Ήάίη βηβρΐοίοΓ
τάδ' •ίν ΰιτοιττα (Ε%ιτ.). διαβρβοίθά ν
ίΐΐβ ΰΟίαπίοηβ, νπ^ιττωϊ τω ιτλήθιι διακι

μ€νοβ (Τ/ΐΐΙΰ.)
δυβίίΐίπ : ν. διιρροΓί
δαδίβηΒ,ηοβ : ν. δαρροΓΐ
δν»ά(11ϊη^ οίοΐηββ, σπάργανα η, ]>1, V ι

ν. άίβο δνν&Ιηθ

δννΛ§§ΘΓ, ο-«μνννομαι, ο-χηματίζομαι Ρ, βρ«ν-
θνομαι (ΡΙαίο), ο-ανλοομαι V. Βο! \ν1ΐ;ι:
& 8\\"Λ^0γ! μορμώ τοί θραοΌνϊ (Λ Γ.)
δνβ,ΙΙον («ίδ«<.), χλιδών /. Ρτονβτί,
Οηβ 8ν8,11ο•νν άο68 ηοί ηιβ,ΐεβ α 8ρΓΪη§,
μία χ<λιδών ?αρ οί ττοιι! (Ατϊ.ιί.)
8ν»11θν (υβτδ), καταπίνω, ροφ^ω V; ν. αΙίΟ
Κβ,ΐ

8\νΒ.ηιρ, ϊλοϊ η
8\ναη, κύκνο« ?η. Οι ογ 1>β1οη§ϊη§ (ο
5\ν,αη8, κνκνιιοϊ Γ

. ΡτονβΛ, ο£ Ιηβ
8\ναη'8 (Ι^ίης βοηρ;, το κνκνιιον 4δίιν

(ΟΗτφβϊρρηβ) : υ. αίβο δίη§
δνν&Γηι (βιώκΐ.), ίσγ.6% τη, ο-μήνοδ η
δναΓΠι (νβτΒ) : ν. ΟΓονά
δνβ,Ηη^ : ν. Βΐ.ιοΐί
8\ν&11ΐθ (βιώβΐ.), βγμοϊ η» (Ποια.)
δν&ίηθ («βτό), οτταργανο• Ρ

-

δ»&7 (βκδίί.) : «. Ρο^θγ. Ηο1() 8\ν;ιγ :

ν. Βυΐθ
8\νίΐγ (νβτΐί), κάμ-πτ», κινίω, κατακλάκ,
πάλλω V

δητββιΓ, ίμννμι, {π^μννμι, διόμνυμι, κατέμννμι,

όρκωμοτίιο V
,

8ρκιο« λ^γω (8ορη.). Ι

8\νβαΓ 1>7 Ζβνιβ, Ζήνα 6
*

βρκιον καλά

(8ορη.). 6«τθ8τ ϊη οοηίΓβ,άίοίϊοη, άντ-

ομννμι Ρ. δνβαΓ ϊη ΘΧ0118Θ οτ ϊη
ίηβ ηβ%3.ϋνβ, <ξ<!μν«μι. 8νβ»Γ ίαΐδβΐ^,
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ίιτιορκίω. δνβΛΓ ίηΐΐγ, «υορκίω. δνΡβΟ,Γ

(;ΐ(1ιιιϊηί8(('Γ απ ο.αίΐι ίο), όρκόω Ρ.
&νίΟΤΤΙ Ιογ, 8ρκιοϊ, €1τώμθΤ05 ϊ7

8-ν^θίΐί; (βωδίί.), ίδρώ; ηι

8^νβ8.ί (νετΰ), Ιδρόω, στάζω ίδρώτι Γ
β^θβρ, κορΐω, σαίρω Γ. 8νββρ οίΓ (βη«ΐΏΪ68
.» £γΟΠ1 ίίΐθ άθθϊ), άπαράσσω Ρ, Ηθ 18
βνβρύ Β,ν&γ, άφαντα; ϊρρ«ι (8ορΗ..).
ΤΗϊιιΙνίη" ίΗβ,ί α <3β1υ§β Ηαά 8\νβρΙ
ονβΓ ίΐΐβ θνβηίβ, κατακλυσμον γ€γ«νήσθαι
'τΛν πραγμάτων ηγούμενοι (ΰβτη.). 8ν7ββρ-
ϊη§ (αφ.) (οί α Γθΐ3β), ποδήρηι V. ΊΊιβ,Ι;
ΐΐΐβ ρΓΟρΟβΛΐ ρΟδδβά ^83 Β. ββΛ'βΓΘ αΐΐά
Βλνββρίιι» οηβ, ώμον το βούλευμα καΐ μέγα
*γνώο-βαι (Τ/ιηο.)
β^Τββί, ήδύϊ, γλυκεροί V, γλυκύ! V, Τ€ρπνά$,

φίλοϊ ; (οΐ βοιιηάθ), κάλο!, λιγυρά!,
λιγυ! Γ, ήδύπνουι V, (ΰφθογγο! Ρ, καλ-

λίφθογγο! V, «νγηρυ! 7. 8ν?6θί8 (άθ-
1ϊ§1ΐί8), τα τεριτνά Ρ. ΡνονβτΒ, ΒίίίβΓ
ΒΧνββί, γλυκύπικρο! (βαρρΚό), το λ€γά-
μενον πικρω γλυκύ μεμιγμένον (ΡΙαΙο).
ΙτοηϊοαΙ, Ηον 8\νββί οί ^οιι ! ώ« γλυκυί
€ΐ (ΡΙαΑο)
8νβθ*1γ, ήδίω*
8ν7ββί>Π16αΐ8, τραγήματα η, ρΐ, Ρ
8νββΙη688, γλυκύτηϊ /, Ρ. ,ΜοιΊ.ίΙκ βηά
ηο 8^66ίηβ8Β ίη οραίβηοβ, το πάντων

εύμαρεϊν ουδέν γλυκύ θνατοΐσιν (Βα€θ/ι.)
8ν/θ11 (βίΐίβί.), οίδμα 71, V, ο-άλθϊ »», Γ,
κλχιδώνιον η, Ρ

8•«Γβ11 (νβτό) (&8 ΐΗθ 8βα), κορύσσομαι Γ,

κυμαίνω V, κυματόομαι V. 8ν/θ11 (£βυθ-
Γ8.11γ), οίδέω, άνοιδεω ; (ν/ϊίΗ ΟΟηοβϊί),
έξογκόομαι V

δνβΐϊίησ («Ιίδίί.), οίδησί!/ Ρ, οίδημα Π, Ρ
8νβΓνβ («*0«ί.), υποστροφή/ Ρ. 8\νβΓν-
ίη§ &8Ϊάβ, παρέκβασί!/ (ΑγΪχΙ.)
δ^βΓνβ {νβτϋ), έκκλίνω Ρ, παρεκκλίνω Ρ
δνϊίί, ταχύ!, ιτοδώκηϊ, ταχύπου! V, ώκΪ5 Γ"

,

ώκύπουϊ Γ
,

άΑλοπου! V
,

λάβρο! Γ
,

θοάϊ Γ
,

κραιπνόϊ V
,

δρομαϊος V
,

λαιψηρο! V
,

ταχύ-
ιτοροΐ V

,

ταν«δρομο5 V
,

αίόλοϊ V
. 8νπί(;

οί νήη§, ταχνΐΓΤ€ρο» V
. 8νϊίί 08 α

ΗθΓ8β, αμιπποϊ V

δ^ίίίΐ^, ταχίωϊ, ταχί, τάχα, δια τάχου»,
συν τάχ«1, δρομω. Αβ 8νί£4.ΐ7 £18 ρ088Ϊ-
Ιοίβ, ώ« ιίχον τάχου! (ΤΗυ,ΰ.). Ηβ,νΐη^
οοιηο 8ΛνίίΊ1)', κοΰφον (£άρα« ττοδα (βορΗ.),
8αϊ1 βνϊίίΐ^, ταχυναυτίω V

8νίϊίηβ88, τάχοί η, ταχύτηϊ /, ποδωκηα

/, V, ακμή ιτοδών V

8-ννϊιΠ, νία, νήχω V
,

κολυμβάω Ρ. δλνίπΐ
8.0ΓΟ88, διανίω Ρ. 8^/ΙΤα ΒΜΟ,γ, ίκνίω,
άιτοκολυμβάω Ρ
8\νΐΠ1Π1ΘΓ, κολυμβητή! τη, Ρ

8νϊηά1βΓ : ν. ΟΙιβ&ί
8νίηβ : ν. Ρί§
δντϊηβΙΐβΓά, ο-υβωτηϊ τη

8\νΐη§ (ίΐίδίί.), αΙώρα /'
, Ρ

8ν7ΪΠ8 (νβτ δ ΟΐΙ.), α-ίίω, ο-φ(νδονάω V
,

πάλλω
V
,

τινάσσω, V ; (ηβΐίί.), αίωρίομαι
δλνίηίδΐΐ, υηνάϊ Ρ. Βθ 8^νϊΐΐΪ8ΐΐ, ύηνίω
Ρ
δνίΐοΐι : ν. Κοά
8^0011 : «. Εαϊηΐ
8•^οορ (βωδβί.), οίμα τι (Ηοτη.)

8νοορ (νβτΒ), σκήπτ» Γ
.
8νοορ άονη

Ιΐροη, ίγκατασκήπτω (οί ρ1α£11β) (ΤΗΐΙΰ.)
8ν/0Γ(1, ίίφοϊ τι, μάχαιρα /, φάσγανον η, V

,

χαλκάΐ τη, V
,

(γχοί η, V. 8^θΓά-ο1ε«1β,
σπάθη/, V. "ν^θ8,Γίη§; & 8^0Γ<3, μαχαι-
ροφάρο! Ρ, ξιφηφόροϊ V

,

ξιφήρηίΡ. Ι)Γ»νΐ1
8νθΓ(3, ξ£φθ5 πράκωπον V. 8\&γ \>γ
ίΗβ 8\νθΓ(1, ξιφοκτονί'ω V

. δίβ,ϊη
Ο^

ίΐΐβ ενΟΓά, σιδηράπληκτο» V. Εαΐΐβη
Οη Ιΐΐβ Β^ΓΟΓά, φασγάνφ π€ριπτυχήϊ

(8ορ/ι.)
8\Τ0ΓΠ, Ινορκοΐ
Β^ΟΟρΗαηο^, κολακεία _/

* Ρ
8γοορ1ιβ,ηί., κόλαξ τη, Ρ
δ^ΐΐβ,οΐθ, συλλαβή /. ΑηβλνβΓ ηοί α
8ν11ί1θ1θ, οΐδέ γρϋ αποκρίνομαι (Λγ.)
8)Ί1ο§Ϊ8Π1, συλλογισμοί ηι, Ρ. ΑΓ^ϋβ 1>7
β^ΐίο^ϊβπΐ, συλλογίζομαι Ρ. δ^ΠοσϊβΙίο,
συλλογιστικά! Ρ
β^πιοοΐ : ν. 8ί§η
8^ΙΠΐηβίΓ7, συμμ»τρία /, Ρ, «ύμορφία /, V.

β^ΠΙΐηθίηΟβΙ, ο-ΰμμ«τρο5. Β^ππηβίπ-
Οϋλ\γ, συμμίτρω!
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δΤΠιρΛίΙιΐΒθ (ββηβΓ&ΙΙ^), σνμιτάσχβ Ρ,
σ-υμιταθλο Ρ; (ϊη £τίβί), στ^αλγί••, στιμ-
■)Γ€νΜ», σνγκάμνω Γ, <τυμιΐΌν<<ι> Ρ; (ϊη
ί°7)> σνΥΧα^Ρ• >Οη 1ΐ**Ιβά), σννίχβ•» Γ;
(ϊη 1θνβ), σνμφιλί'ω V
ΒγΏΐρ&ί\ιγ, τ4 στιρβΐσχ*» Ρ
ΒνηίρΙοιτι, σ-ημίϊον η, (τύμβολον >ι, ο-υμβό-
λαιον 71, Ρ
δ^ηοά : «. ΑβββπΛΙγ
8^11011^111008, στινώνυμο$

878ίβΠί, ττραγματιία ,£ Ρ, μίθοδοί /", Ρ.
ΤΗβΓβ 18 δοπιο τνβΛίς ροίηΐ. ϊη. ίΗθ
Β^βΙβΠΙ (ΐ.β. ίΐΐθ ΙχχΙ^), τν των «τταρχόν
των σαθρών ίοτι (Ώΐΐη.). δ^βίβκι ο£
οοηοΐαοί, ή ιτροα(ρ<σ%« τοΟ β£ον (Όβτη.).
Βρ£θΠδίν'θ δ^δΐΐ'ΐιι, ιτροαίρ€(Γν5 •π•ροβ«βλη-
μίνη {Όβτη.)
Β^δίβπΐίΐΙ,ίο, τιχνικοΐ Ρ
δ^βίβπΐίΐΐΐβθ, Τίχνολογίω (ΑήβΙ.Υ -πράγμα
Τίνομαι Ρ, μίθοδον ποίίομαι Ρ



Τ&Μβ, τρίτηΧ/χ/. Τβ,Μβ-οοπιραηίοη, ο-υν-
τράττίζοϊ, σύνδίΠΓνοϊ

Τ»1)1θ*, δ&τοί/, σανίδκ /, ρΐ, ιτίναξ τη, V,
Ίτινάκιον η, Ρ
ΤλοΪΙΙ^, {κ τήϊ ψυχή* Ρ
Τ&οΐί (η&ιιΐϊοαΐ), ίττιστρίφ» Ρ. Τ&οΐάησ,
Ιττιστροφή _/

) Ρ
Ταοΐίΐθ, διτλα η, ρ

ΐ

Τ&ού, το σ-»ν€τι$ν Ρ
Τίΐοϋοβ, τλ τακτικά (Χβη.) ; (τηβΙαρΗ.)
μηχαναί / ρΐ

Τβ,ίΐ, ουρά/ κίρκο5./', Ρ
Ταϋοπησ, ή ίματιουργική Ρ
Ταϊπί («Μ&ί<.), μίασμα η, μύσοϊ η, V

Τίΐΐηί (ΐβΗι), μιαίνω, χραίνω. Βθ ίίΐίηίβΛ
ν/ϊΐΐι (ίηίθοϊίοη), άναιτίμιτλαμαι (ΤΚν.0.).
ΤαίηΙβά νηίΗ, άνάπλω* (ΡΙαΙο)
Ταΐΐβ (ββϊζβ), λαμβάνω, αίρίω, αρπάζω, συλ
λαμβάνω, κρατίω, μάρίΓτβ V; (1>ΓΪη§),
αγω, φίρω, κομίζω; (ΐ'θοείνβ), λαμβάνω,
δέχομαι, παραλαμβάνω Ρ. Τ&ίβ α,νν.α)*,
Λπάγω, άφαιρέω, άττοστίρί'ω, αποσπάω.

Τακ 6 Ββίοιΐΐιιιικ], προλαμβάνω, ϊαΐνβ
ϊιρκίϋρχ, προσλαμβάνω. Ταΐίβ 1ιο1(1 αϊ,

επιλαμβάνομαι, μάρπτω V. Τ&ίθ ΠΙ ο;•
νβΗ : 13. Ββ»Γ. ΤίΐΙίΒ οίΓ, πφιαιρίω Ρ.
Τϋΐίβ ουί, ίξαιρω, ίκκομίζ» Ρ. Τβ,ΐα:

ρβ,Γυ ϊη, συλλαμβάνω. Τ&ΐΐθ ρπβΟηβΓ,
ζωγρί'», χίιρόομαι. Τβ,ΐίθ ίο (& ΟΟΙΙΓδβ),

τρέπομαι <πί τι Ρ. ΤίΐΙίΟ ϊο οηβδθΐί,
προστίθ«μαι. ΤαΙίβ Ιΐρ : V. Κβίββ. Τ&ΐίθ

υρ (ίίπιικ), άνταίρω, αίρομαι δόρυ V
.

Ύαίβ προη οηβββίί, αίρομαι. Οηβ πιιιβυ

4»1ίβ, ληπτέον Ρ. Ββ ίίΛθΠ, άλίσκομαι.
Ταίεβη, άλωτόΥ Εη,δγ Ιο βο ίΛ^βη,

άλώσιμοϊ Ρ
,

€υληπτοϊ Ρ. Νοί ίίΐΐίβη,
άνάλωτο» Ρ. Τα1άη£ (βΐώβΐ.), άλωσίϊ./•
Τ&ΐόη^ &ν/Άγ, τταραίρκτίί/, Ρ. Τβ,ίϊησ

(α<2;.) (&ΙΐΓ8.οίϊνβ), επαγωγό* Ρ
ΤλΙθ : ν. 8ΐ0Γυ•. Ρτονβτΐ), Οΐά νϊνθβ'
Ϊ8,]θ8, γραών ΐβλοϊ (ΡΙαΙο)
Τ&ίθηί; (χίπη ο£ πιοηθν•), τάλαντον η. Τνο
Ι,αίρηίχ ίΐηιΐ α ηαϊΐ', τρίτον ήμιτάλαντον

(Ηβτ.). Ταίβηυ (Λΐοϊΐϊί;^), σύννη*/, Ρ,
το σννίτόν Τ

5

ΤαΙΪΒΐηαη, φυλακτηριον η, Ρ
Ταΐΐι (ίκδβί.), λόγο* α («7 λόγοι μι, ομιλία /,

διάλογο; τη, Ρ, λάλημα η, V
. Οοηιιποη

ίιιΙΙί, το θρυλούμίνον
Τβ,ΙΙτ (υβτί)), λαλί'ω, θρυλί'ω, κωτίλλω Γ,
διαλέγομαι Ρ. ϊα,ΙΙν; 1>ί§ : ν. Βοωΐ.
Τηΐΐί ηοηβρηκθ, ληρέω. Ββ Ιιι11<<>(1 οι,

βρνλέομαι. ΙΜαοΙι ΙιιΙΙίΡίΙ οΐ, πολυθρΰ-
λητο« Ρ. Ι Ηανθ Ιίβθΐι ί&11:βά άβαί,
διατίθρύλημαι άκοΰων (ΡΙαίό). .ΝυΙ Ιο
1)6 1;ι11;β(1 οΐ, άρρητοϊ
Τ.αΐΐνίΐϋνο, λάλοι, λάβροι V

,

στάμαργος V

Ταΐΐςΐη^ (βιιδαΐ.) : ΜυοΚ Ιιιΐΐίίη^, ιτολν-
λογία_/ΐ Ρ• ΪΌγ ί&ΙΙίίησ'Β 5β,1ί6, γλώσσηι
χάριν V

ΤιιΙΙ, μακρά$, μίγα;, ΰψηλόϊ, «ύμήκηϊ. Βθ
ί»1ΐΘΓ, υΐΓ«ρί'χω Ρ
Τίΐΐΐγ, σνμβολον η
Ταΐΐγ -ννϊΐΐι, συμφωνάω, συνάδω V

Τβίοΐΐ, ίνυξ «Ι, χηλή/ Γ. \νίΛ 0ΓΟθΐ£βά
ίαΐυιιί), γαμψώνυξ V

33
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Τααΐθ (αφ*.), ημ«ρο5, τιθασοι, Αφοβο* V,

χβροήβη* Ρ
Τβ,ΙΤΙΘ (νβνΐ), ήμίροω, δαμάζω V, τιθασ-ίύω Ρ.
Νβν1^-<ΛΠ1«1, νίοζυγήι V. ΔγΙ οί
ΪΑΠ)ϊη£, ή χαροτική Ρ
ΤαπίρβΓ \νϋ1ι, διαφθίίρω, τράσσ-ω €Ϊ5 τίνα Ρ,
ν£»τ<ρίζω ιτ«ρ£ τι ΟΤ ιτρόι τίνα Ρ
Τλπ, βυρο-οδιψ<« (Αν.). Τ&ηηβΓ, βυρο-οδίψη*
«Ι (Αν.). Τ&ηπϊηο;, ή διρματουργική Ρ
Τλπ^Ιθ, ίμιτοδίζ• Ρ. Τ&πβίβά, πολύπλοκοι
ν
Ί&Τ&, φρ/αρ η, οίξαμίνή/, Ρ
Τ&ηΐτ&πΐ : ν. Οαρ
Τβ,Γ, πίσσα/"
ΤϋΓββ, αίρα/ Ρ
ΤΛΓ^β* (ιολγΙε), σκοπό» τη ; (1ί§ηυ βΐιΐβΐά),

πΛτη /, γίρρον η, Ρ. ΤαΓ^βΙβθΓ, πλ-
ταστή$ τη

ΤβτηϊβΗ, μιαίνω, χραίνω, (τηβίαρ/ι.) αφανίζω
Ρ, αίσχύν• V
Τεγγ^ : ν. ΌβΙ&γ, Κρηιαΐη
ΤβΓί (βΟΙΙΓ-ίβΟΐρβΓθίΙ), όξίνη! (Ατ.)
Ταβίτ, ϊργον Μ, άγων ιη, τα προκιίμ<να, ο

ΙΓρΟΚίίμίνΟΪ ΊΓΟνΟΪ (/ίΐί)\)
Τ&8861, θύσανο* Μ, V
ΤαβΙθ (βΐίδβί.), γ«0μα η, V; (οί β. Ιηίησ
β&ίβη), χυμό* τη, Ρ. Τ»8ϋη£, γίΟσι*/
Ρ. Μβη οί Ιεικΐβ, οί χαρί«ντ<5 (Ιαοοτ.).
81ιον7 £00(1 **8ΐθ, φιλοκαλλ» Ρ
ΤαβΙθ (ΐΧΤθ), γίνομαι, ιτατίΌμαι V. Τ&βΙθ
1>θίθΓΘ, προγίΰομαι Ρ. Οίνβ \Α Ιβ,8ίθ,
γ«ίω. "ν^ϊΛουί Ιθ8ϋη§, αγ«υστο*
ΤηϋΙθ1β83 (υηοοΙίΐΙΓβά), αμουσο*, άκομψο;,

απιιρόκαλο* Ρ. Τ&βίβίεββηβββ, άμουσία
/. άιτίΐροκαλία /, Ρ
ΐιι( 1(ί•8 : ν. Β&£. Ιη ΙαΜεΐΉ, κατιρρα-
κωμί'νοϊ V
Τβ,ΙΙοο, στί» (Ηβτ.). Τβ,ΙυΟΟβά, ποικίλο*

(Χβη.)
Ταυ^ηί : ν. Τββοη
Τ&ιιηυ : ν. Μοοίι, Μο(&θγ7
Τβ,1ΐίθ1θ£ν, ρΓβοΙίββ, {παναδιπλόβ Ρ : θ/.
δΐϊ ταντά καΐ τρί* αναπολιΐν Ιιτη (8ορΗ.)
ΤανβΓΠ, καπηλΛον »», Ρ. ΤβΛ'ΘΓη-ΙίββρβΓ,
καπηλο* τη, Ρ

Τ»ν7η7, πυρσό», δαφοινό* V, ξουθό* Γ. ^ίΛ
Ιβν/117 βγββ, ξανθοδίρκήί (Βαοαη.)
Ταχ, τΛο» η, Ρ, φόροι τη, Ρ. ΑΗβη Ίλχ,
μιτοίκιον η (ΰβΐη.). ΤβΧ-£»{,ΗβΓβΓ, Απο
δέκτη» ΤΛ (Ώβπΐ.). ΤΛΧ-ί&ΓΠΙβΓ, τίλώνη;
•η, Ρ
Τη χ (ν,'ίί,Η βοτηβίίπη^), <λΙγχ»
Τρ;ιο1ι, διδάσκω, (κδιδάσκω, τταιδινω. νουθ€τίω,

φρίνόω V, ϋφηγίΌμαι Ρ, παιδαγωγό» Ρ.
Οηβ π>υ84 ί,ρ,ΊαΙι, διδακτίον Ρ. Τβ&οη
&ΪΓ68η, άναδιδάσκω. ΤβΟΟΠ ΙΐθΓοΓβΗαικΙ,

ιτροδιοασ-κη. Ταυ^ΊιΙ; ΟΤ Το ϋθ ίΑΛΐ£ΐίί
(οί (Ηΐη^δ), διδακτοί. ΤΗϊη^ 1»ιι§1ιΐ
(1β880η), δίδαγμα η, ιταίδίνμα η
ΤβΛθΗβΓ, διδάσ-καλοϊ ηΐ. Τββ,οΗθΓ οί ^ΠΙ-
η&8(.Ϊ03, Ίταιδοτρίβηί τη, Ρ
Τβ8Ληίη§, διδαχή /, Ρ, διδαο•καλ(α / Ρ,
ιταιδιία/ Ρ, ιταίδιυο-ΐϊ/ Ρ, δίδαξιί/ V.
Βθίοηςίηο; ίο ΙβαοΗΐη§, 81ίί1ίυ1 ίη
ίβαοίπη^, διδασκαλικοί Ρ. Αγ* οί
Ιοίΐοίπηε;, ή διδασκαλική Ρ
Τβαπί, ζ«ϋγθ5 η, δχημα η, V, άρματα 71, ρΐ-,
V
ΤβαΓ (χιώχΐ.), δάκρυ η, δάκρνον η, δάκρυμα
ΤΙ. Εΐοοά οί ίοαΐ•8, ίφθαλμοτ€γκτο$ ιτλημ-
μνρίϊ (Εην.). Ί'ΡίΙΙ'ίυ], δακρυόίΐϊ V, ττολΰ-

δακρυϊ V, ιτανδάκρυτοϊ V, δακρνρροο; V.

Τβ&Γΐβδ8, αδακρυτοΐ V. Ηανϊη^ βχρβΓΪ
βηοοά ευβ'ρπη^β ίοο £Τβ&1 ίοΓ ίέ&Γβ,
μ«ίζ» ή κατά δάκρυα ΐΓητονθοτ» ('/'/ιιιγ.).
8ηηΗιι§ ίίπου^ΐι 1ιρι• ((',ίγκ, δακρυόίν
γ«λάσ-α<τα (Ηοτη.) \ ο/, κλαυσίγίλωϊ «Ιχί
ιτάνταϊ (Χβη.). Ρνονβνύ, οί ΟΓΟοοαίΙβ'β
ΙεαΓβ, άναγκόδακρυϊ (Αι'βοΚ.). V. (./,νο

Λ^βορ
Τββ,Γ (νβΥΟ), ΤβΛΓ ίη ρΐβΟββ, διασ-π-άαι
ο-ιταράσσω, διασιταράσ-σω V, ίίλκω V,

άρταμίω V, διαρταμάκ V, άμϋοττι» V, δάτττω

V, κνάιττ» V, «ρ«ίκω V; (νίίη ηάϊουΐε),
διαατνρα) Ρ. Τβατ Λναν-, Τββ,Γ 0&, α«ο-
ο-ιτάω, άφαριτάζω, αΊΓοσπαράσ-σα V. ΤβΕΓ
ββυηάβΓ, διασχίζ». Τββ,Γ άον/η, καβαρ-
ττάζω V. Τβ&Γ ΟΙΙΙ , ίζαμάω Γ. ΤοΠΙ 111
ρϊθΟββ, διαοτταρακτόϊ V. ΤοΓΠ ξβ,πηβηΐβ,
«{πλην λακίο-ματα (Εηι:)



Τβ&Γ—Τβηά 259

ΤθΛΓ, ΤθΛΓΪΠ£ (βηΐβί.), αμυγμα η, V, ο-ιτά-
ραγμαη, V
Τβ&ββ, λυιτΐω, άνιάω, κνίζω 7
ΤβΛί, βηλή/
ΤβάΐοΐΙΒ, μακροί, βαρύ;, ίττίττονοϊ

Τββππη§ : υ. ΪΊιίΐ
Τθΐΐ, φημί, ίίιτον, ίξίϊττον, λίγα), φράζω,
άγγίλλω, ίξαγγίλλω, δηλόω, μηνύω, σημαίνω,

ίξηγέομαι, διηγί'ομαι Ρ, διίξήλθον Ρ, Ικ-
φράζω V, ίνίσιτω V, ίννίιτω V, πιψαύσκω
V. Τβΐΐ 1)βίθΓβηαηϋ, χρο€ΐττον, ιτρολίγ»,

ιτροδίίκννμι V. Τβΐΐ άίβίίηοίΐν, διιϊττον
Γ. Τβΐΐ ΓΠΘ βνβΓ^ίΙΐίησ, διαττίραινί μοι
(Εητ.). Βηί Ι βηαΐΐ 1>β ίοΐά (αηΐϊοί-
ραίίη<? αη οΐφβοίχοη), άλλα νή Δία

Ρ
ΤβπαθΓΪΐ7 : ν. Βαβηηβδβ

ΤβπιρβΓ (βιώβΐ.), οργή,/ί τροιτοϊ τη, φύσιϊ./!
βοοκί ΙβΠίρθΓ, €*οργησ-£αφ/'(^ΙίΓ.). ΟθΟ<1-

ίβΠίρβΓβο), ίΰνουϊ, ίΐμίνήϊ, «(ίκολοϊ Ρ. Βίΐιΐ
ΐθπιρβΓ, οξυθυμ£α_/| V. ΒικΙ-ίβηιρβΓβά,
δύσκολοϊ, δυσμίνήΐ, οξύθυμο;. ΑίΙίίρΙ
οηβ'β ίβηιρβΓ ίο αηγ οηβ (ηιιπιοιίΓ λπ^
οηβ), όργά.5 έιτιφίρω τιν£ (ΤΗνο.), ΣαΙϊη,
'πιοΓβπ» §θγο αΐίουί.' Το αάαρί ίηβΪΓ
ίβπιρβΓ Ιο ρΓβββηί οίΓοιιπιβίβ,ηοβδ,
Ίτρο! τα παρόντα τάϊ οργά; όμοιοϋν

(Τ/ιηο.)
ΤβπιρβΓ (νβτΐ) (ξβηβτ&Άγ), κιράννυμι ; (οί
πιβίαΐβ), φαρμασσω V. Τβαιρ6πη§ (ο£
Πΐβίαΐβ), βαφή./
ΤθΠίρβΓβ,Πίθηί, ξοοά, «ίκρασία (σώματο;)

(ΑτίβΙ.)
ΤβηιρβΓβ,ηΟβ, σωφροσύνη /, Ρ, <γκράτ€ΐα_/]
Ρ, τϊ> σωφρονίίν V. Ι,β880η ΪΠ ίθΠΙ-
ρθΓαηοβ, σωφρονισμα η, V
ΤβΠίρθΓβ,Ιβ, σώφρων, μίτριοϊ, ίγκρατή; Ρ.
Ββ ΙβίϊίρεΓΟ,Ιβ, σωφρονί'ω, ίγκρατίύομαι Ρ.
Μ&ΐίβ ίθΠφβΓίΐίβ, σωφρονίζω. ΤβΠίρβΓβ,ίβ

(οί ^ονβΓηιηβηί), «ΐκρατο; (Ατϊβί.).
ΤθΠίρβΓ&ίβ οΐϊτηβ,ίβ, ώραι μάλιστα κ«ρα-

μέναι (ΗβΤ.), ώραι μ«τριώτατα κίκραμί'ναι

(ΡΙαΙο)
ΤβηΐρβΓ&ίβ1γ, σωφρονωϊ, σ«σωφρονισμίν«5

(ΛβίοΛ.)

ΤβπιρβΓ&ίΐΙΓβ, κράσι$ / (Εν/Γ.), το βιρμο-
τ«ρον καΧ το ψυχροτ«ρον (ΡΙαΙο). Έαηαοΐθ
ίβπιρβΓαίιΐΓΘ, ωρών ιύκρασία (ΡΙαΙο). Ιη
βςΐΐαοΐβ ίβηΐρβΠΐΙΐΙΓβδ, (ν ταίί €ύκρασίαι;

(ΤΗβορΚναβΙηβ). Α βίΓββ,ηι ^ίίΗ βνβη
ίβχηρβΓαΙίΙΓΘ, κρήνη ιυκράϊ ιτρος χιιμώνα
καΐ θίρο5 (ΡΙαΙο)
Τβπιρββί : ν. δίοπη. Ββ ίβπιρβδί-ίοβδβά1,
χ<ιμάζομαι
Τβπιρίβ, ναιίϊ αηά νοί; τη, Ιιρον αηά Ιρ6ν η,
ίδοϊ η, ϊδρα^ V, Ιδρυμα η, V, άνακτορον
η, V, μίλαθρον Π, V. ΤθΙϊίρΙβ-ΙίθβρβΓ,
ν«ωκ<ίρο5 τη, /, Ρ. ΤβπιρΙβ-ρΓβοίηοί,
τίμ€νο5 η. Τβωρίββ (οί ίηβ Ηβαά),
κρόταφοι »ι, ρΐ
ΤθΐηροΓΛΓ^, 4φήμιρος, ολιγοχρίνιοϊ
Τΐ'ΐη ρί , ιτίίθω, ττίΐράω, ίξορμάω, άναττίίθω Ρ,
ψνχαγωγί'ω Ρ, δίλίάζω Ρ
ΤβΠίρΙαίϊοη, δΛίαρ τι, ψυχαγωγία /, Ρ. ΤΑ,
18 8. ίβπίρίβΐίοη, ίιταγωγιίν ίστι (Χβη.)
Τθΐηρίίη^, 4ιταγωγθ5 Ρ, ίφολκοΐ Ρ, ψυχα
γωγικοί Ρ
Τβη, δίκα. Τβη ίίηΐ08, 8•κακι*. ΝυιηΙιβΓ οί
ίβη, 8<κά$ /, V. ΟονβΓηπιβηί οί ίβη
(άβΟβηηνίΓβΙβ), δ«καδαρχία_/Ι Ρ, δίκαρχία
/, Ρ. ίιΟ&ύηξ υβη άα^δ, £<χήμ<ροϊ Ρ.
ΙιΟβίϊη^ ίβη 3τβ»Γ8, Τβη ^ββΓδ οΐά, δ€-
κίτηβ, δ<κα<τή$ Ρ. Τβπ-ίοΐά, δ«καιτλάσιο5
Ρ. Τβπΐη, δίκατοϊ. Α ΐβηίΗ (ίϊΐΗβ),
8ίκάτη_/) Ρ. Τβηίη ρβΓί, δ€κατημόριον η
(ΡΙαΙο). Οη ίηβ ίβηίΗ ά&γ (ρτβάκα-
ίϊνβ), δίκαταϊοί. Τβη Ιΐιοιΐδίΐΐκΐ, μύριοι.
Τβη-ΙηΟϋββ,ηά-ίοΙά, μυριοιτλάσιοϊ Ρ.
Τβη ίηοαβαηά Ιίιιιβίΐ, μνριακι«. Οιρί.ιίη
οί ίβη ίηουβαηά, μυρι<5νταρχο8 τη (Αβαο/ι.)
ΤβηΕΟΪΟνίβ, άτίνήϊ V

Τβη»ηί, μισβωτηϊ τη, Ρ. ΤβΠΕίηίΙβββ,
ϊρημο5
Τβηοΐ, θίρα-π-ίύω, κομίζω V, ΐΓίριστίλλω V,

κηττιύω V ; (ίΐΐΐϊπΐίΐΐχ), βουκολ/ω V, ττοι-

μαίνω V ; (οηΐΙάΓβη), ιταιδαγωγίω ; (ίηβ
ίΐί^ίίο! ), γηροβοσκίω V. Τβηά ίο, φί'ρ» «£ϊ
τι, συντίίνω €Ϊ« τι. Τΐΐίβ άοββ ηςί ίβηά
ίο 7011Γ 810Γ7, 0« ιτροϊ τήί ΰμίτ€ρα5 δ<ίίηϊ
τάδ€ (ΓΑωο.)
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Τθηάβηο7, ροπή / Ηανβ α ίβηάβηο^
ίΟλναΓ^Β, ροπήν ϊχω πρό: τι (ΑνίβΙ.), £έπ»
ίπί τν Ρ
ΤβηάβΓ (αφ'.), απαλό:, μαλακό:, μαλθακά:
V, τέρην V, θήλυ: V
ΤβΙκΙθΓ (βϊώβΐ.) (ηαιιΐίοίΐΐ), υπηρετικών
(πλοίον) (Ώβτη.)
ΤθηάθΓ (νβτδ), ιτροτ€ίν», παρέχω, (β,η οαΐΐι)
δίδωμι (βρκον) Ρ
Τθη<3ίη§ (βηδβΐ.), θεραπεία /, Ρ ; (ο£
οΗΪΙάΓβη), παιδαγωγία/ (Ευ,τ.)

ΤβΠ(.1(!Γΐ}', ίύμίνώ:, έπιεικω: Ρ, μαλθακω:

ΤβηάθΓηβββ, «ύμένεια/
Τβηάοη, τίνβν »», Κ
ΤθικΙπΙ, Οιιξ/, Γ
Τβηβιηβηΐ; : Ηοιίδβ (ϋνίάβά ΐηίο Ιθπθ-
ηίβηΐβ, σ-υνοικία / Ρ
Τθηθί : ν. Ορϊηίοη
Τθπογ : ν. (1) Οο«Γ8θ, (2) Μβαηίη^
Τβηβίοη, διάτασι:/, Ρ
Τβηί, σκηνή / κλισία/ V, σκήνωμα τι, V,
περιβολα\ σκηνωμάτων (Ευ,Τ.). ΡϋοΗ α
ίθηί, Ώντβΐΐ ΐη 8. ίβηΐ, σκηνέω Ρ, σκηνόω
Ρ. Ό•πβ\Υιη% ία ϋιβ καιηβ ίβηί, σύ-
σκηνοί Ρ. ΤΤηάθΓ 8. ίβηΐ, σκηνή: ΰπαυλο:
(8θρΚ.). ΟβηβΓβ,Ι'β ίβηί, στρατήγιον 11,
ή στρατηγί: Ρ. ϋθθΐ'8 θ£ βθηβΓίΐΙ'δ
ίβηί, πίλαι οτρατηγίδε: (8θρΚ.)
Τβρΐά, ύπόθερμο: Ρ
ΤβΓίτι (θηά), τιλοβ η, τί'ρμα π ; (πειπιθ),
βνομα Π. ΙΓη<3βΓ βρβοίονίβ ΐβΠΪΙΒ, μετά
κάλων ονομάτων (77*140.). ΤβοΗπΐοαΙ

ηαναί ίβΓΠ18, τα ίν τη ναυτική ονόματα
(Χβη.). Τβπα (οί & ρΓοροδϊίίοη), δρο:
ιη (Ατί$1.). Οοηιπιυη Ιβπη, κοινό: 8ρο:
(ΑτϊβΙ.), το καθόλου (ΑηβΙ.). Ιη βιιοη
ϊβπηβ, οΰτω. ΕαΪΓ ίβΓΠΙΒ, τά ίσα Ρ.
Οη {.Ιιββθ υβπηβ, ίπί τούτοι* Ρ. Οη
βίβ,Ιβά Ιι;ΓΠ58, ίπ\ ρητοί: Ρ. ΤβΓΠΙΒ οί
αη α§Γββπΐ6ηί, λίγοι τη, ρΐ. Τβπηβ ο£
βΙΙΓΙ'βηάβΓ, ομολογία /, Ρ. Βθ οη Ιχιά
Ιίτηιβ, χαλεπω: Ιχω οτ διάκειμαι Ρ
ΤοΓηιίηίΐίθ : ν. ΈικΙ, Γίηίδη
ΤβΓηιίηαΙίοη : ν. Εηά

ΤθΓΓβ8*.ΓΪ»1, Ιγγειο» Ρ, ούκ ουράνιο: (ΡΙαΙο),
χθόνιο: V
Τβιτίβΐβ, δεινά:, φοβερό:, σχέτλιο:, υπερφυή:,
Ατοπο:, φρικώδη:, αΐνά: V, ϊκπαγλο: Γ,

βλοσυρό: V, άπάτροπο: V, άπρόσβατο: V,

δΰσχιμο: V, πάνδεινο: Ρ
ΤβΓΓΪΜβηβ88, δεινότη:/ Ρ
Τβτή\Λγ, διινω:

ΤβΓΓΪί7 : ν. Γη^πΙβη
ΤβΓΓΪίοΓ^ : ν. ΣΆηά, ΟουηίΓ^
ΤβιτοΓ : ν. Έβ&τ
ΤβΓδθ, σΰντομο:. Α βΙοΓΪ ίβΓ8β 88,71115,
ρήμα βραχύ καΐ συνεστραμμίνον (ΡΙαΛο)
Τθδί («ϊίδίί.), ίλΓγχο: τη, βάσανο:/
ΤθδΙ (νβνί), ίξίτάζω, ελέγχω, εξελέγχω, δοκι^

μάζω Ρ, βασανίζω Ρ. Οηθ Π1118υ Ϊ63ν,
βασανιστέον Ρ. Νοί ΐο 15Θ ίββίβά, Νου
ίοδίεά, ανεξέλεγκτο: (Τ/ιηβ.)
Τθ8ΐαθβΟ»18, οστρέϊνο: Ρ
ΤββΙβ,πιβηυ: ν. \νϊ11. ΤββίαίοΓ, & διαθε

μένο: Ρ
Τβδίϊί^, ΤββΙίηιοηΥ: ν. \νϋηβ88
Τβδί^, δύσκολο:, οξύθυμο:. Τβδίϊΐ^, δυσ-
κόλω: Ρ. Τβδ1ίηβ88, δυσκολία/, Ρ
ΤβχΙιΐΓθ, πλοκή /, Ρ. 0£ βΐΐθ ίΟΧίϋΓΟ,
(υπηνοΐ V
ΪΙι,αη, ή, οτ ηββ ξ/βη. σαββ
Τΐιιιιιΐν, έπαινέω, χάριν οίδα, χάριν (χω. Νο,
ίΐΐίΐηΐί ^ου, καλώ: (Αν.), κάλλιστα (Ατ.),
κάλλιστ' επαινώ (Αν.), αύτο: ϊχ« V
Τϊΐ&ηίίυΐ, ευχάριστο: (Χβη.)
Τ1ι&η1ί1β88, αχάριστο:, άχάριτο: Ρ. Ρτο-
νβτο, ΤΗαηΙνΙθββ ί&νοιίΓ, βΓ&οβΙβδβ

8Γ&0Θ, χάρι: άχαρι: V
Τ1ΐ8,η1ιΐΘ83Πβ88, αχαριστία/, Ρ
ΤΗαπΙίβ, χάρι:/
Τΐΐίΐυ ((Χ>ηϊ.), βπ, ώ:, όθούνεκα V (αΙΙ Ιΐιτββ
ββρ. α/ΐβτ νβτοβ ο/ βαχ/χτιρ, ϊοηοινϊης,
βίο.). Ιη ΟΓθθΓ ίΗ3.ί, Ινα, ώί, 8πω:. 8θ
ΐΗβ,ί;, ώστε, II; ο&ηηοί 1>θ ίΐιαί, ούκ ϊσθ"
8πω: V. ΤηαΙ (ρτοη.), εκείνο:, κείνο:
V. Ιη ίη&υ οαβθ, έκείνω: Ρ. Αη<1
ίΐιαί, (00, καΐ ταΰτα. ΪΙιαΙ'β 3υβύ ΐΐ

•
,

τοΟτ εκείνο (Αι\)
ΤΙιαΙοΗ, ίροφο: τη (Ηοτη.)
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ΤΗίΙΉ' (αβί.), κατατήκ» V
ΤΗθ, 4, ή, τά
ΤΗβ»ΪΓβ, θίατρον η
ΤΗββ,ίποβΙ, θ«τρικο« Ρ
ΤΙΐβίί, κλοιτή/, κλίμμα η, κλ»ΊΓ«£α^ Ρ
ΤΗβΪΓ, ΤΗβΪΓ 0\νη, σψέτφοϊ, ίαντών. ΤΤίθΙΓ

(ηοΐ ΤβββΧΪνβ), ίκίίνων, κ«£νων Γ
ΤΗβπιβ : ν. δυΐ^βοί, 8Ι0Γ7
ΤβθΠΐ8β1νβ8, αύτο£ : {τβββχϊνβ) ίαυτών,

αντάν. ΤΗθ^ ν/ΠΙ ΟΟΠ1Θ οί ΐΗθΠ186ΐνβ8,
ήξ«ι γαρ αυτά (8ορ/ι.)
ΤΙιβη (βΐ ίΗβ,ί ΐίηπβ), τοτ«, Ινταΰθα, τηνι-
καΰτα ; (βίυβΓ ίΐιβ,υ), •Ιτα, ίντ€θβ«ν, Ιιμιτο,

τηνικαντα. Τ1ΐθη(&οοθΓάΐη»ΐ7): υ.ΤΗθΓβ-
ίοΓΘ

Τΐίβηοβ, ίκήθίν, ϊνθιν, Ιντινβατ, αΰτόθ«ν, κήθίν
V
Τ1ιβο1θ£7, β»λογ£α /, Ρ. Τ1ηβο1ο§ρ[θΛΐ,

θ«ολογικ<5ί Ρ. 8ρ<3<αΙε ίΙιβοΙοβϊοίΐΠ^, θ«>-
λογί» Ρ
ΤΗβΟΓΥ, λαγοί »1, δόγμα η, Ρ
ΤΗβΓβ, «ντανθα, ίκίΐ, Ινβα, αντοΟ, αύτάθιν Ρ,
ίκ€ϊσ-€ (ιιιοϋοη ίο). Εγοπι Ιΐιβιβ, <κ«ϊθ<ν.
Ηο ίΙΐθΓθ ! οίτοϊ, οϊτοϊ ο-ί. ν. αΐίο
ΥοηάθΚ
ΤΗθΓθβ,ίίβΓ, μ.η•ά ταύτα
ΤΗθΓβίοΓβ, οίν, Αρα, τοιγάρ V, τοιγαροβν,
το£νυν, ιτροϊ ταντα, οικούν. ΝοΙ ΛβΓΘ-
ΪΟΓΘ, οίκουν

ΤΗθΓθϊη, ΙνταΟθα

ΤΙιβΓβυροη, (ικιτα, Ινταΰϋα : ν. αίβο
ΤΗβη
Τ1ιβΓΟ\νίί1), άμα, όμοΟ
ΤΗον, οίτοι, 4κ«ΐνοι αηά κιΐνοι, οΐ$«, αηά

ΟοΙϊφιιβ βαβββ ο/ αυτοί αηά σφιΐϊ. Τ1ιβγ
ί1ιβιιΐ8θ1νβ8, αντοί. ΤΗβηιββΙνββ {τβ

ββχϊνβ), ο~φ•ΐ?, {αντοίϊ
Τΐιίοΐν, ιταχΰ$, πυκνός, ττολΰ», ταρφΰϊ V,

βαθύ» V, οίλ05 Γ. ΤΗθ ΐΗίοΙί (οί ίΐιο
Μ&ΐθ), νίφοϊ η, Γ, μ.ώλθ5"Αρηθ9 (II0111.),
δορθ5 χίιμών (8ορΗ.)
ΤΗιοΙεβη (αοί.), ιταχύν»
ΤΙπΛβυ, δρυμά» »τι, Κ, λάχμη,/; Γ. ΙλΙςΘ
α Ιΐΐίϋΐίϋΐ, λοχμώδηϊ Ρ
Τΐιίςΐίηοκϋ, ταχο* η, ιταχνη)»^ Ρ

Τΐΐϊβί, κλίπτη» τη, λ^ο-τή» »», φώρ τη, Ρ,
λωιτοδντηϊ τη, Ρ. Νθ8.ΓθΗ £θΓ & ΐΗϊΐ'ί,
φωράω Ρ
ΤΚϊβνίβΙΐ, ί•π•ίκλοιτο5. ληστικάί Ρ, κλ«ιττι-
κό* Ρ
ΤΙιϊβνΐβΗηβββ, το κλβπικον (ΡΙαΙο)
Τ1ΐί§1ΐ, μηροί τη, μηρία η, ρΖ, Γ
ΤΜη, λίίττάϊ, αραιό« V, Ιο-χνό» Ρ. Μίΐΐίθ
Ιΐιίη, Ισχναίνω
Τΐιίηβ, ο-ϋ, ΟΤ ιιαι' σον, ο-ίθ€ν Κ
ΤΜη£, πράγμα η, χρήμα η, ϊργον η, ττράγοί
η, V, χρίο* η, V
ΤΙιϊιιΙγ, οίομαι αηά οΐμαι, νομίξω, 8οκί»,
ήγίομαι, δοξάζω : ( ιν(1οΡ* ) νοίω, φρονώ•,

φροντίζω, ίνθυμίομαι, 4ννοίομαι : (ί.ΐιί Ιΐ)< οΐ
Ηοίτΐίτ), διανοί'ομαι Ρ. ΜβΐΗίηΙίΒ, οΐμαι,
ώ$ «μοί δοκίΐ, ώ« άιτηκάσ-αι V. ΤΙιίηΙί
η§Η£, άξιο», δίκαιο». ΤΗίηΙι ±11 οί,

καταγιγνώο-κ» Ρ. Οηθ ηιυκί ίίπιιΐί,
νομίο-τί<5ν Ρ, διανοητ^ον Ρ. ΟαραΙ>1θ οί
ίΐιίιιΐίίη,η;, διανοητικοί (ΡΙαΙό)
ΤΗϊηηβ88, \νητ6ττρ/, Ρ
ΤΙιΐΓά (αφ'.), τρ£το«. Οπ ΐΐιο ίΐιϊπΐ (1&7,
τριταίο* (ΗβΤ.). Τΐύπΐ-Γ&ίβ ΛΟίΟΓ, τριτ-
αγωνιο-τήϊ ΤΛ (£>βτη.). Α ΛίΓά (βΗΟβΙ.),
τριτημίριον Ρ, τρίττν» / (ββρ. θ£ & ίΠΟθ)
Ρ. Τν/Ο ΛίΓάβ, δύο μίρη (ΤΗηΟ.).
ΊΊ ιίιΊοπη, τριο-κα(δικα. Τΐιί ι•(-γ, τριάκοντα.
ΤΙιιγΙ^ Ιγτη,ηϊ& (&1 ΑίΗοηβ), οί τριάκοντα
Ρ. ΤΗίΓίΐβΛ, τριακοστή Ρ. ΤϊάτΙγ
768.Γ3 θ1(1, τριακονταετή» Ρ. \νϊ11ι ίΗΪΓΐ.^
1)6Πϋ1ΐ68 θ£ ΓΟν/βΓβ, τριακίντοροϊ (ΤΆωο.).
ΤΗΪΓΪ7 Ιΐιοιίίίαηιΐ, τριο-μνριοι
ΤΗΪΓβί (βηοίΐ.), δίψα/, δ£ψο« η
ΤΗΪΓ8* (νβτΐ), διψά», δίψπ {υνίχομαι (7%ΜΟ.)
Τ1ιΪΓ8ί.7, δίψιοϊ V. Νου Ιΐιίι•«ΐ7, &διψο«
Γ
ΤΗΪ8, 86•, οΙτοϊ, οΰτοο-£ Ρ. 3ΊιΪ8 οβϊη§ 80,
ώϊ ώδ' {χοντνν (8θρΗ.). Εχοβρί ίοΓ
ίΐΐΐβ Ο Γ υΐΐ&υ, •1 μη διά το καΐ τό (Ώβτη.).
Ηίΐνϊη§; βχρβΓΪθΐιοθά υΐιίβ &ηά ίΙΐΛί;, τα
καΐ τα π«ΐΓονβώ5 (Ώβτη.)
ΤΗίβίΙθ, ακανβα/, V
ΤΗίΐ,ΙΐβΓ, ίνταϋβο, Ινθα, *κ«ϊσ«, κ«μγ« V,
αντόσ-• Ρ
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ΤΊιοη£, ΙμΛ« τη, ρντήρ τη. ΤΗοπ£ (&7
"ννΙιϊοΗ οβ,Γβ -ννθΓβ ίβ,δίβηβά ίο Ιΐιβ ίΐιοΐβ-

ρϊη), ο-καλμο5, τροπωτήρ τη, Ρ
Ώιογπ, ΤΙιΟΓΠ-ίΓβθ, Ακανθα / Οί ΐΐΐθ
ίΙχΟΓΠ-ίΓΘΘ, άκάνθινοϊ (ΗβΤ.)
Ίϋιοτοα^Υι, «λοβ Ρ
ΤΙιογοτι^ΗΙ^ : ν. ΑΙίοββίΙιβΓ
ΤΗου, «τύ
ΤΙιουβΗ, καίιτίρ αηά π«ρ (νυϊΐη ρανίϊβ.),
<1καί : οτ ν,8β ρατίίο. αίοηβ. Αβ ΐΙιοα^Η,
ώϊ (ινϊίη ρατίίο.)
ΤΗου^Ηΐ, διάνοια /, ϊννοια. / νόημα η,
φροντ£5 / φρόνημα η, ί-π-ίνοια / Ρ, δια
νόημα η, Ρ. Τβ,ΐίβ ίΗοιι^Ιι!., πρόνοιαν
ιτοιίοραι (Ώβτη.). Τ^ϊ&Η ηο βουηά
ίΗοΐι^Ιΐίβ, ούδίν ίι-γιίϊ φρονονντίϊ (Εν,τ.)
Τΐΐ&ί ϋΐθ (Ρΐβ,ίοηϊο) κΙΐ'ίΙΒ 8X6 θΙ))6θί8
οί ϋιου^Ηϊ, ηοί; οί βί^Ηΐ, τα« Ιδία?
νο«ϊο-θαι μίν, όράσθαι 8' οΰ (ΡΙαΙό).
ΡτονβτΙ), 8βοοη<1 ίΗου<*1ιΐ8 1>θ3ί;, αϊ

δ<ντ(ραί πωϊ φροντίδίϊ σοφώτίραι (Εηγ.)
ΤΗονι^ίιίίαΙ, σοφόϊ, ο-ώφρων
Τ1ιοιι§1ιΙΐ688, άφρ<5ντισ-το5, άμΑήϊ Ρ, άλό-
γιστοϊ Ρ
Τ1ΐ0ϋ§Η1,1θ88ΐ7, αάτην, «Ική
Τ1ΐθυ^Ηΐ1β88ηβ88, άνοια / αβουλία / V
ΤΗουδαηά, χίλιοι. Βοάγ οί β, ίΙιουβΗΐκ],
ΝυπΛοΓ οί α ίΐιουβαηά, χιλιάϊ /
Τ1ιοιΐ8»ηάί1ι, χιλιοοτοϊ Ρ. 1ι8βίϊη§ α.
ΐ1ΐ0118;ΐΙ1(1 768.Γ8, χιλιίτηί Ρ. ΟθΠ1-
Μ&ηίΙβΓ οί β, Ιΐιουκειηϋ, χιλίαρχος τη
ΤΙΐΓ&Ιάοπι : ν. 81αν6Γγ
ΤΙΐΓβ&ά, νήμα η, κρόκη / λίνον η, V, στήμων
τη, Ρ. ~Ψ7ϋ\ι βηβ ίΙίΓβίκΙβ, €βμιτο$ V.
Τ1ΐΓβ»<1θ8,Γθ οΙολΙε, τρφων τη. ΜβΙαρΚ.
Η&νϊη£ 8,11 Λθ ίΙΐΓβίκΙβ ϊπ οηβ'β Ιιπικίκ,
πάντα δια χ£ΐρος ϊχων Ρ
ΤΙΐΓβ8,ί, άπ•ιλή/
ΤΙΐΓββ,Ιβη, άΐΓίΐλίω, δίΛττίΐλέω Ρ. Λ^Ηβη
ίΐΐθ Αίΐιβηΐβιΐδ ^θγθ ίΗΓββ,ίβηίη^ Ρβίο-
ροηηβββ, τών Αθηναίων ίγκίΐμένων Πίλο-

ττοννήο-ω (Τήνο.). ΊΊΐΓβαΙβη άβ&ΐΗ αβ
& γβηβλίγ, προτιθίναι θάνατον ζημίαν

(ΤΗλιο.). ΤΙΐΓβ&ίβη νϊίΗ ΐπιρβίΐοΐιπίθηί,
ιΐσ-αγγίλίαν άνασ-ίίαι τινί (Όβτη.)

Τ1ιΐ'βΗ,Ιβηΐη§ (αφ'.), 8«ινο*, φοβ«ρόϊ, άτ«-

λητικόϊ Ρ
ΤΙΐΓββ, τρ€Ϊ5, τρία, τρκτο-οί αηά τριττοί, «η,
ρΐ, τρίζυγοϊ V. Τ&γ ΐ!ΐΓβ68, ο-νντρ«ϊ&
ΤΗβ ηαπιοβΓ ΐΐιτββ, τριάϊ^ Ρ. ΤΙΐΓββ-
ίοΐά, τριιτλάσιοϊ Ρ. ΤΗΓββ ίίπιβθ, ΤΗποε,
τρί«. Ιη ΐΙΐΓββ νβ,^β, Ιη ίΙΐΓββ ρβΓίϊ,
τρίχα, τριχή Ρ. ν^ίύι ίΚΓββ ροϊηίβ,
τριγλώχιϊ V. ΤΙΐΓβθ ΙιυηιΐΓβα', τριακό
σιοι. ΤΗγθθ ίΐιοιίθβ,ηά, τριο-χίλιοι
ΤΙΐΓββΙΐ, άλοάω, τρίβω V, ξαίνω V. ΤΗΓββΙΐβΓ,
άλω<ύ« ί», V. Τ1ΐΓβ8ΐΐϊη§-βθΟΓ, άλωϊ /,
άλωή / (Ηοτη.)
ΤΗΓθβΙιοΙα', βίρα/ οΐδ<!5 τη, V, βάθρον η, V
Ήχήίί, φ€ΐδω / V. Τ1ιπ%, φ«ιδ«λ<ί5
Τ1ιη£ίΠγ, μ»" €ΪτΑ€ίαϊ (Τήνο.)
ΤΗγϊΙΙ (βυ,Μ.), φρίκη/
ΤΗγΠΙ (νβτΐ), φρίο-ο-ω. Ι ίΗπΙΙ \ν-ί*1ι
ΓβρίιΐΓθ, 1φρι{' ίρωτ» (8ορη.). Τΐιτίΐϋπ^
ίβίΐΓ, διατοροδ φόβοϊ (Αΰβο/ι.)
ΤΙΐΓΪνθ : ν. ΓΙοϋΓΪβΗ
ΤΙίΓΟΕί, φάρυγξ / λάρνγξ τη, τράχηλοι ίϊϊ,
αίχήν τη, δ*ρη / V. Οαί ίΐιβ ίΐιτοαΐ,
ανχ<νί{ω (3ορη.). 0\ι1ϋτι% οί Λβ ϋίΓοβί,
ο-φογα£ / ρΐ. Ύ^ϋΗ ΐΐιβ ίΐιΐ'οαί. οαΙ>
λαιμότμητ09 V, λαιμητόμοι V. 8θΓβ

ίΙίΓΟβ,ΐ, βράγχοϊ τη, Ρ
ΤΗγΟΟ (βΐώβί.), πήδημα η, V, σφνγμό$
τη, Ρ
ΤΗγοΙ) (νβτΐ), πηδάω V, ορχίομαι Γ,σ-φίζιο Ρ
ΤΙίΓοβ : ν. Ρίΐίη, ΤΓβ,νειϊΙ
ΤΙιγοπθ, θρόνο5 τη, τΐΚψα. η, V, (δρα/ Γ,
σκήπτρα καΐ θρόνοι {Ευ/τ.). Ρ&ΪΓ-ίΙίΓοηβά,

ίίθρονοϊ V, ίί>€δροϊ Υ. ΟοΙάβιι-ΙΙίΓοηβ^,

χρνο-<!θρονοϊ V. Ηί^Ιι-ίΙίΓΟηβ^, νψίθρο-
νο» V
Τ1ΐΓοη§ : ν. Ογομτο!
ΤΙίΓΟίίΙβ, άγχω, πνίγω (Αν.)
Τ1ΐΓ0ϋ§1ι (οί ρΐβ,οθ), διό (νήΐΗ αοβ. οτ ρβη.),
άνά (νηίΐι αοο.) V; (οί ϋπιβ), κατά (νηΐΚ
αιχ.) ; (οί οαυββ), 8ιά (ντίΐΗ αο«.), ϋπό

(νηΐΗ ςβη.), ίκ (βη<Α <?βη.) ; (οί πιβαηδ),
διά (ινίίη $βη.). ΤΙίΓου^Η β,ηά 4ΗΓου§1ι

ίαάν.),
διαμπ«ρέϊ, δια Τίλονϊ, διαμττάξ Υ;

θά].), διανταίοϊ V



ΤΙίΓΟ^Γ— Τίΐΐΐι 263

ΤΗγΟ^, ρίπτω, ρπττίω, ριπτάζω, βάλλω, Ιημι,
προίημι, μιθίημι, πάλλω V, ΐδικον V. Ββ
ΐΙίΓΟνη, πίπτω. ΤΗΐΌν Λί, ίμβάλλω.
Τ1ΐΓ0\ν α\νίΐ_γ, αποβάλλω, άφίημι, προΐίμαι
Ρ. Βθ ίΙίΓΟννη Ρ&οΐΐ, ίιπτιάζομαι^ΟρΛ.).
ΤΗι-ον άονη, καταβάλλω, ίρίίπω V.

Τ1ιγο\7 οηβ8θ1£ άονη, πίπτ» V. 8Ηβ
βΗαΙΙ 1)β ίΙίΓονη άονη ΐΐιβ γοοΙι,
ΊΓ€τροΙον άλμα δισκ€ΐθήσ€ται (Ειιτ.).
ΊϊΐΤΟν ίη, (Ισβάλλω, ίνίημι. ΤΗΐΌν θ£Γ
(&8 Β. Ιΐ0Γ8β), αναχαιτίζω (ΕΐΙΓ.), ίκτραχη-
λίζβ (Σβη.). (ΟϋΓ ΗΓοχιωεηΙ) νϊΐΐ 1>θ
Λι-ο^η οη ΐΐιβ 81ιογθ β,ηά •»Γβο1ίβ<3,
Ικπίσύν οΙχήσ«ται (ΡΙαΙο). ΤΙίΓον ι•οαηά,
πίριβάλλω, πίριάπτω Ρ. ΤΙίΓΟν ίο-
£6ίΗθΓ, συμβάλλω. Τΐΐ ΓΟV υρ, άναρριπτί'ω,
αναβάλλω Ρ. ΤΗιτην υρυη, επιβάλλω.
ΤΗγομπι (αά}•), ταλτό* V. ΤίίΓοννη
ΪΟΓίΙΐ (αφ.), ιτροβλητοϊ V
ΤΙίΓΟν, Τ1ΐΓ0νίπ§ («ΜΟ«ί.), βολή/ ΤΙίΓΟν-
ίη<* ανταγ (βΐίόίί.), αποβολή / Ρ.
ΤΗΓονίη^ οτιί ΟΓ ονθΓ^ΟΕίπΙ, ίκβολή/
ΤΙίΠΙβΙΐ, κίχλη/
ΤΗγοβΙ; (βιιύβΐ.), πληγή/ Ηοπιβ-ίΙιπίΒί;,
διανταϊον β("λθ9 (Αβίΰ/ι.)
ΤΗπιβί (νβτδ), ώβίω. ΊΉπιβί 8.\ναγ, απ-
ωβί'ω. ΤΊιΠΙβί οιΐί., ίξωθίω, ίξακοντίζω V.
ΤΙίΠΙδΙ ΙΙίΓΟΙι^Ιι, διίλαύνω V, διαπ«£ρω V
ΤΙιυπιΙ), δάκτυλο* μέγα* (Ηβτ.). ΡτονβτΙ),
Υοιι Ηβ,νβ ηο6 ίβαιιιοβά ΑβΒορ ν/βΐΐ,
οΰκ Αϊσωπον ιτίπάτηκαϊ (Ατ.)
Τΐΐαηιρ, κρούω, τυπτω, πατάσσω
ΤΙιυηάβΓ (βιώβΐ.), βροντή/ βράντημα η, V.
ΙιΟΓά οί ί.Ηθ ίΗνιηάβΓ, άνα£ιβράντα*
(ΒαοβΗ.)
ΤΗιιηάθΓ (νβτΒ), βροντάω, κτυπά» V. Ι*
^ΙιαηάθΓΒ, βροντά. ΤΗιιηάθΛοΙί, κ«ραυ-
νίϊ ιιι, κιραύνιοι βολα( (Αβχ<;/ι.). Βίιίΐίβ
νίΐΐι & ΙΙιαηάβΓοοΙί, κ€ραννόω. 86γιιο1ε

1>7 α ίΙιαηάβΓΟΟΙί, κιραΰνιο* V, ίμβροντη-
θ<ί« (ύβνι.)
Τΐΐυβ, οΦτω*, ώδι, ώϊ
ΊΊιννΛΓί, βλάπτω, σφάλλω, κωλύω, ίμποδίζω
Ρ. Ββ *Ιΐν?ΕΓΐβά, άπορίω, ίσφάλην
ΤΗν : ν. ΤΗΐηβ

ΤΗ^πιβ, βίμ-ον η ; ρΐ. θύμα (Ατ.)
Τ^ΓβΙΙβ, θύρσοϊί/ί, V, νάρθηξί», V. Βθ.απη»
ίΐιβ ίΗ}Τ8ΐΐ8, θυρσοφάρο* V, ναρβηκοψάρο*
(ΡΙαΙο). Ρτουβτύ, 0£ ίϊιβ ϊηβρΪΓβά ίβν,
πολλοί τοι ναρθηκοφόροι βάκχοι δί τι

παΟροι (^ω. 6^ ΡΙαίο)
ΎΪΒ.ΤΒ, (ΡθΓβίβ,Π <3&ρ), τιάρα/
Τΐο^βί, ο-ΰμβολον Π, Ρ
ΤίΛΙθ, γαργαλίζω Ρ. ΤίοΙιΚη^ (βηίίΐ.),
γαργαλιο-μί« 7>ι, Ρ. ΡτονβτΙ, οί ΐϊοΐί Ιίη^
οηβ'β βαΓ3, τοΟτο κνά καΐ άναπ<ίθ(ΐ

(ΡΙν,ΙατοΚ)
Τϊάβ, θάλασσα / ροή / V, πλημμνρίΐ /
δίαυλο* κυμάτων (Ενν.). Ρτουβτύ, Τίπΐθ
αηά Ι ίο

]
β \ναίΐ ίοι• η ο ηιαιι, καιροί βραχύ

μίτρον ίχ<ι (Ρχηά.), οί καιροί ον μιν<τοί
(2'Αμο.)
Τίάίη^β, άγγίλία/ λόγο« »» ; ΟΤ 1186 &γγ<λο*
τη. ΙιβϋΓη 1ίάίη§8, πννθάνομαι. Βπη£
ϋ(]ϊη§8, άγγίλλω
Τίά^, κομψόϊ, κάσμιοΐ, «ϋσταλήϊ Ρ, {ν
σχήματι μη-ρίω (ΡΙαΙο), προσέοταλμίνοϊ
(ΡΙαΙο)
ΤΪ6 (υβτΐ), δ^ω, ίπτ»
ΤϊβΓ : ν. Κον
Τϊβδ (ίΐηοΐΐφ ο/ Μαι•π<α§β βοηηβχίοπ),
κηδ«ϋματα Π, V

ΤΪ§βΓ, τίγρίϊΙ»,/ Ρ
Τϊ§1ΐί, ίνταθίίϊ, πυκνό», ίπισπαστό'ΐ V, σύν
τονο* Ρ
Τϊ^ΐΐίβη, τίίνω, ίντίίνω, συντίίνω, «τιτίίνω Ρ

Τϊ^Ηΐηβδβ, ίπίτασίϊ/ Ρ
Τϊΐθ, Κί'ραμοϊ Τη, Ρ. ΤΪ1β-Π18,^βΓ, Κίραμίύϊ τη
ΤϊΠ (οοη}.), ϊ«5 αηά ϊω« 4ν, πρίν αηά πρίν
αν, ίστ« α»κί ϊστ' άν V ; (ρτβρ.), μέχρι
ατκί μέχρι* (κηίΑ ^βη.). Τΐΐΐ ηοΉ', 4

*

τάδ' ήμερα* V

ΤϊΠ (νβτύ), εργάζομαι. Ρ
,

κατ<ργάζομαι Ρ
,

γίωργίω Ρ
,

πονί'ω Τ
',

γαπονίω V
.

Τίΐΐβά
Ιίΐηά, γίώργημα η, Ρ
Τίΐΐβββ, ίπιργασία/ Ρ

,

γιωργία / Ρ. 0£
ΟΓ Οβίοη^ίη^ ίο ΐϊΐΐίΐ^θ, γ€ωργικ($; Ρ
ΤϊΙΙθγ (οί Ιαηά) : ν. Εβ,ΓΐηβΓ. ΤϊΙΙθγ (ο£
ηιάάβΓ), οίαξ η»
ΤΐΙΐΗ, αρουρα/ Γ

,

αροσν» / (Ηοη.)
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ΤίπιοβΓ, δόρυ η, ξύλα η, ρΐ, ΰλη /. Μαάβ
οί ΙϊπΛβΓ, ξνλινοί, δούρκο5 V, δορυπα-
γή,Γ
Τίπιβ, χρόνοϊ τη, αΐβ» η», V, ημίρα ./

", Ρ
.

'τνίιβ.ί ίϊπιβ οί (1&7 Ϊ8 ϊίΐ *ην£κ' ίο-Λ
Ή)« ή|«'ρα5 ; (Ατ.). Αρροίηίβά Ιϊπιβ,
το κύριον V

,
ιτροθ<σμ(α /, Ρ. Αί ίηβ

8.ρροϊηίβ(1 ίϊπιβ, τήν τκ-αγμίνην ώραν

(Εχιτ.). Οοπιβ β,ί ίΐιβ νι-οη•» ίϊπΐθ,

όωρίαν ηΚΜ (Λτ.). Ββ οβΜηά ίϊιηβ,

{ιστφίζω των καιρών (Όβτη.). ¥\ϊΆ ίίΐΏβ,
Τ&05 Λ, Ρ. ΙιβίβΙΙΓΘ ίίΠΙΘ, σχολή ^

ΡΓΟρβΓ ίϊπιβ, καιρό* »η, ήρα /
,

ακμή _/
".

Τίπιβ (ίη ΠΪΠΒΪο), ρυθμοί τη, Ρ. ΤΪΠ1Θ
(αΙΙονχά Ιο α βρεα/ιβτ οι/ ίΚβ κλίψίδρα,
Λνβ,ίβΓ-οΙοοΙί), το β&»ρ Ρ. Ιη ίηβ ίϊπΐθ
α11ο\νο(1 ηΐ6, 1ν ™ ίμω Ιίδατι (Ββιιι.).
Ηορϊη§ £ογ απ βαβϊθΓ Ιίηιβ, οΐόμινοι
(>φίν τι σφ£σιν ϊσ€σθαι (ΓΛίίΟ.). ΑίίβΓ &

1οη£ ΐίπΐθ οτ Ρογ α 1οη§ ίΐηΐθ (αά/.),
χρόνιο*. Αί οηβ ίϊπιβ (αη#. 6?/ Αί
βηοΐΙιβΓ Ιίιιιβ) : ν. 8οηιβίϊπΐθ8. Αί ίΐιϊδ
ίϊηιβ, τηνικαντα. «ΓυβΙ 8,1 Ιηβ ίϊπΐθ οί
Ιΐιο ΟΓΪΠΙβδ, τταρ' αυτά τα αδικήματα
(ΰβτη.).

ΡοΓβ,ίϊπιβ (αάυ.), τί»». ϊϊοπι
ίϊπιβ ίο ίίπαβ, άί£, αβ ο άή βασιλιν*. Τη
ίϊπιβ, {αά}.) καίριοι, (<κ£ν.) <υκα(ρα* Ρ.
Οοηΐβ ϊη ίϊπιβ, <1ϊ άκμήν ΐρχομαι (Εν,Γ.).
Ιη ίηβ ίϊπιβ οί, ίττί (ΐϋί7Α £««.). Μαη^
ίϊηαββ, τΓολλάκΐϊ. δρβηά ίίηιβ, διατρίβω.

ΕχρβηάίίϋΓβ οί ίϊπιβ, διατριβή^/! ΤΗθγθ

Ϊ8 ίϊπιβ, ίγχωριϊ Ρ
Τϊπίβ-ηοηοϊΙΓβΐΙ, αρχαίος, αρχαιοττρΐΐτή* V

Τϊπιβ1γ, καίριοι, {ν καιρώ
Τϊπιϊι], φοβιράϊ, οκνηροί, μαλθακός, μαλακό*
Ρ. ΫθΓ7 ίϊιπϊ(1, ιτιριδ(ή• Ρ
Τϊιιιϊάϊί^, φόβο* η», 8κνο5 τη, δίο* η
ΤίηΐΟ0ΓίΙ<5γ, ή άίΓΟ τιμημάτων ιτολιτίία

(ΡΙαΙο)
Τϊιι, κασ-σ-ίτ«ροϊ 7»
ΤϊηάβΓ, ιτνριϊα η, ρ

ΐ

Τϊηββ, χρήζω, τί'γγω Ρ
.

81ϊ§ηίΐ7 ίϊη^βά,
<ιτικίχρωο•μίνο5 Ρ
Τϊη^ΐβ (οί ίηβ βαΓθ), βομβίω (ίίαρρΗο)
ΤϊηΙίΟΓ, χαλκ•ν5 ιη

Τίηββΐ, χρυσόιταστο* κόσμο» (ϋΐτη.). Τίη-
ββΐΐβά (τηΐίαρη.), κ«ιβδηλ«νμίνο* Ρ

,

Κ€καλλωΐΓΐ<Γμ«νθ5 Ρ
'Κηγ : ν. Εϊίίΐβ
Τϊρ : ιαε άκρο*
Τϊρρίβ: «. Ι^ΓΐιιΙί
Τίρίοβ, οη, *ιτ" ίκρων V; ιηβΙαρΚ,
ρ*τι'ωρο5 (οί βζρββίαίϊοη) (ΤΗχιλ.) :

θ/. 'Ελλά* τη 4ρμη <ιτήρται (7%Μ<;.).
8βί οη ίηβ ίϊρ-ίοβ (οί βχρββί&ίϊοη),
Αναιττιρόα
ΤΪΓβ (νβτΐ), βαρύνω, άιτοκναί» Ρ, κατατρίββ
Ρ. Βθ ίΪΓβύ, κάμνω, ττονίω, άτιϊτον,
άτίίρηκα, άιταγορίνω Ρ
ΤΪΓβδΟΠΙΘ, φορτικό* Ρ, <ταχβή* Ρ. Ιη 8.
ίΪΓββοπιβ λν&7, φορτικώ* Ρ

Τϊί ίοΓ ί&ί : Ρτουβτδ, τήν ομοίαν φέρομαι
(//«•.)
ΤϊίΚβ, δ«κάτη/ Ρ
Τϊίΐθ, κλίοϊ η, V, ιτροο-ηγορ£α_/] Ρ : *>. αΙ»ο
Κί^ΐιί
Τϊίίΐβ : Ρνονβτο, «Τοί ΟΓ ίίίίΐβ, ο-πτμή ή

σκιά (Ββ/11.)
Το (ρτβρ.), «Ιϊ άπω {

*, ιτρό», *ιτΐ, ιταρά, ώ*

(οίί »<ή<Α αοο.)
Τοδβ, φρννο* τη, Ρ
Τοαδί, άφ«νω : ν. αίβο Όήηί β. ρβΓβοη'3
Ηβ&ΙίΗ

Το-άβ^, σήμ«ρον αηά τήμιρον, νδν, τα ννν V
,

τιρδ' ίν ηματι V

Τοβ, δάκτυλο* τη

Τθ£βίηβΓ {αάυ.), Αμα, ομοί, κοινά, <ν τα*τψ
V. Το^βίηβΓ νϊίη (ρτβρ.) : ν. "Λ'Ήη
ΤοςβίΗβΓ {αά}.), άβρόο», άολλή* V. Ββ
ίΟ^βίηβΓ, όμιλίω, ο~υν«ιμι
Τοϊΐ : ν. \νοΓΐε
Τοϊΐδ : αρκν* /, V, άρκΰσ-τατα η, ρΐ, V.
Τηβ ιηαη ϊβ ϊη οιιγ ίοϊΐβ, άνήρ «Ιϊ βόλον
καθίσταται (Ε <!>•.)
Τοϊΐβοπίθ : ν. Όίΐΐίΐ'πΐί
Το^βη, σύνθημα η, σνμβολον η, τ«κμήριον ίί,

σημιϊον η, Ρ
Τθ1βΓ»θ1β, άνασχ«τό», αν€κτό«, μέτριο*, ιύ-

φόρητο* V
,

οίστό» Ρ
ΤοΙβΓ&οΙ^ι ανίκτΛ», (ΐΓΚίκω* Ρ
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ΤοΙβΓΛίβ : ν. Βρ&γ. 14 οβ,ηηοί Βθ

υΟίθΓαίβά, Ονκ <1ΓΙτρί1Γτίον (ΡΙ&Ιθ)
ΤοηιΙ), τάφοϊ τη, σήμα «, μνήμα Μ, θήκη ^
τύμβοϊ τη, V, μνημίϊον η, Ρ. ΤοπιοβίοηΘ,
στήλη /. ΑΙ α ίοηΛ, ίτπ,τνμβιοϊ Κ.
Βιιίΐιί απ βπφίγ ίοπιΒ, κινοταψίω (ίΊ;/•.).
ΚοΙι α ίοηιο, τυμβωρυχία (Λί•. )
Το-πιΟΓΓονΓ (αάν.), αΰριον, τήν 45 αΰριον V;
(βηίβΐ.), ή αΰριον, & αΰριον χρόνο* V, ή
αΰριον ήμί'ρα Γ. ΤΗβ (1α)' αΐίβΓ ίο-
ΠΙΟΓΓΟν, €1$ Ινην (Λ»-.)
Τοηβ, τονοϊ τη, Ρ : ν. αίβο 8οιιηά. 0£
ν&ιΐονιβ ΐοηββ, πολύχορδοϊ, πολΰφωνοϊ Ρ
Τοη»8, ιτυρ&^ρα /(Ηοτη.)
Τοη^αβ, γλώσσα /, στόμα η, V. Ηανβ
οη ΙΙΐθ ίίρ οΐ ίΐιβ Ιοη§ιΐ6, άνά στάμα
Ιχω V, δια. γλώσση* Ιχβ V. \νϊίη ΗίίβΓ
ίθΐι§ϋβ, πικρογλωσσοϊ V. 8ρΘΗ.1ε Λνίΐΐι
υηοπίάΐβά ίοη§αβ, ίξιληθιροστομΑ» V
Τοο (βίδο), κα£, ϊτι, προϊ τούτου, προ* (αάν.)
αβ καΐ άμαθία γ€ ιτροί (ΡΙαΙο), τάδί λί'γω
δράση τ€ προ* (Εητ.)
Τοο, Τοο ηιυοΐ), Αγαν, λίαν, πιρισσω*, ττίρα
V, μάλλον τοΟ δίοντοδ Ρ. Τοο Πΐΐΐοΐΐ
(αά$.), πφκτσά*. ΡνονβνΙ), ΝΌίηίη§
Ιοο ηιυι-η (Μ οιΊβπιί ϊοη ϊη 8,11 ίηϊη§δ),
μηδέν άγαν. Τοο «Γββ,ί £θΓ ίββ,Γβ, μίίζω
η κατά δάκρυα (ΤΙιιιΟ.)
Τοοΐ, όργανον η, ϊργαλίΐον η, Ρ. Τοοίβ,
8πλα η, ρΐ, V
Τοοίΐι, οδοί* τη. Λνΐίη ίΐΐθ ίββίη (αάν.),
οδάξ. Τ;ι1<ο ίΐΐθ οίί ΐπ οηβ'β ίββίΐι,
(νδάκν». Ιηβίπιτηβηί £ογ άΓαντΐη^
ίββίη, οδοντάγρα/(.4»•ί«ί.). Τοοίηΐβδβ,
νωδο* V, ανόδου; Ρ
Τορ : ν. δυπηππί. 8ρίηηϊη^-Ιορ, ρόμβοϊ
»», Κ, β<μβιξ / (4»•.). Γγοπι ίορ ίο
1)ΐ)1(οιιι, κατ* άκρας. Οη ίΗθ Ιορ οί,

ίφνΤΓ€ρθ€(ν) V, 4ΐΓι1Γθλή5 Ρ. Βθ ΟΠ ίΗθ
ίορ, «πιττολάζω Ρ. Τορηΐ08ί, ύΐΓί'ρτατοϊ,
ΰπατο* V, υψιγ<ννητοϊ V
Τορίο, τάπο* τη, Ρ, ύίΓοίισίϊ/, Ρ. Οοιππιοη
ίορίο, κοινό; τοττοϊ (ΑτΪ8ΐ.)
Τορδν-ίΐΙΓΥ'^, άνω κάτω, άνω τ• καΐ κάτω
V

ΤογοΗ, λαμπά*/ **&*/> δαλο» τη, V, λαμπτήρ,
Μ, V, ιτινκη /, V, ιτνρσόϊ Τη, V \ (β»
βϊ^ηαΐ), φρνκτοϊ τη. Ό&ντγ ΐθΓοηβ8,

δαδοοχίω V, ττυρφορίω V. ΟίΙΓΓ^ίη^
ΙθΓθΗθ8, λαμτταδηφόροϊ V. ΤθΓ0η-Γ&0θ.

λαμπ-άϊ,/, Ρ
Τοηηθη4 (βηΐβΐ.) : ν. Ρλϊπ
ΤοΠΠβηύ (νβ1•Ι>), \νπία, οάκνω, άνιάω, αΐκίξω.
ΒοΙί-ίΟΓΠΙβηΙΟΓ, Α {αντον τιμωροϋμ€νθ5

(Ιίίΐβ ο/
'

τρίαχ) 1>τ/Μβηηηάβτ)
ΤθΓρί(1, ί)β, ναρκάω. ΤθΓρθΓ, νάρκη /, Ρ
ΤοΓΓβπΐ, χιιμάρρουϊ τη. Ββά οΐ ίυπ'οηΐ,

χαράδρα /
ΤθΓίθΪ8β, χ«λώνη/
ΤοΓίιαοϋβ, ίλικτίϊ V. Ρτονβτύ, οΐ α
ΙοΓί,υοιίϋ οηαΓαείβΓ, έλικτά κονδίν ίγιί;

φρονοΟντίϊ (Εητ.)
ΤοιΙϋΓθ: ν. (1) Κ&Λ, (2) Ραιη
ΤοΓίϋΓΘΓ, βασανιστήϊ τη, Ρ
Τθ33, ^ίΐΓτω, σ€£ω V, πάλλω V. Τθ88 »1)0υί

(ηβΐίΐ.), σαλίύω V, στροβί'ομαι V, κ<ρατν-
ιτίομαι V. Τθ38 αοουί ίη, ίναιωρ^ομαι.
8θ»-ίθ88β(1, βαλασσσιτλαγκτοβ V. Τοββίπ^
οΐ ΐΗο 868., σάλβϊ τη. ΐΊιιγ ρΐΙι,Ίι β,πιΐ
4088, χαλκίνδα τταίζω (ΗβΤΟηάαχ)
Τοίβ,Ι, 8λο5, ιτάϊ, σ-νμτταϊ. 8αηι-Ιοία,1, ιτλή-
ρωμα η
Τοί&1ΐ7 : ν. Α1ίο§βΙηβΓ
ΤοίίθΓ, χ<βλ€Ϊ» αηά χωλινομαι
Τοαοη (ιηώβΐ.), ίτταφή/, άφή/ Ρ
Τοαϋΐ) (νβνΙ>), άπτομαι, εφάπτομαι, ψαύω,
Ιπιψανα, βιγγάνω V, προσθιγγάνα V, προσ-
ψαίω V, προσάπτομαι Ρ. Τουοη 8,1 (»8
& 8ΠΪρ), ττροσί'χω αηά, ττροσίσχω : V. αΙίΟ
Ρυΐ ϊη. Ρΐα,οβ ίο ίουοη β,ί, προσβολή
/, Ρ. ΤοίΙΟΠ (&3 ΚΟΠΌ\ν), καθικνέομαι.
Μ&Π7 ίηΐη^3 ίοιιοΐι ιΐιο Ιιο.ιγΙ, ίαΐίη
'βιιηί ΙηοΊιηηο ΓΘΓϋΐη,' πολλά βιγγάν<ι
προί ήπαρ (ΑββοΚ.). Τοαοΐι οη (ίη Βρεαίτ-
ϊη§), ίφικνίομαι Ρ. Νοί ίοηοηΐη^,
άψαυστοϊ (τοϊΐη ^βη.). ΤουοΗβΙοηβ,

βάσανο* /: φ Ρτονβτύ, χρυσοί 4ν
βασάν» πρίπιι (Ρνηάατ)
Του^Η, σκληροί, οτ<ρρο$, (ηιβίαρη.) π«ρι-
σκίλήϊ V
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Το«τηβ.ιηθη1;, άγων τη

Τον (χιώιΊ..), στνιτίίον η, Ρ
Τον (-οβτο), Ιλκω. Βθ ίονβά1, άπο κάλω
πλΑ. (ΤΗηο.)
Τον/ατάΒ, Μ (ιοίΐΗ ςβη. οτ αβο.), προ*
(ιιήύι αα:.), «Ιϊ οτ ί*(νηΙη α<χ.). 8ίΓ&ί^Ηί
ίονβ,Γάβ, «ΐβύ (ιοΐίλ ί'βη.), οβ *<Αν τή*
σωτηρίαϊ (Λ/".)
ΤονβΓ, πύργο* τη, τνρσι* /, Γ. ΓοΐΊϊί^
νϊΐΗ ίονβτβ, πνργοω. ΐάΐΕΘ » ίονβΓ,
πύργινο* Γ, ά,ντίττυργοϊ V. \νίίΗ ίβΪΓ
ΙονβΓβ, €<ίπυργο* V, καλλίιηιργοϊ V,

καλλητΐργωτο9 V. λ^ϋΗ βθνβη ΐθνβΓ8,

Ιπτάπυργο* V
Το»η : ν. ΟϊΙγ. ϋίΐΐβ ίοτνη, πολίχνιον
η, Ρ. Τθ\νη-θ1θΓΐί, δημοσιοϊ τη, Ρ.
Τολνη-Ιΐ&ΙΙ, πρντανίΐον η, Ρ, άρχίϊον
Μ, Ρ. ΤοννηβπίΒ,η, αστοί τη
ΤοΥ (βΙίδ«Λ), αθνρμα η, Γ, ιταίγνιον η, Ρ
Ίογ (νβτο), ταίζω
Τγλο© (ϊη Ιιβ,Γηβκβ), ρντήρ τη, V, ο-ίιρά/, Κ,
λί'τταδνον Μ, Γ; (ΙτίΐιΊί, 8Ϊ£η), Εχνο5 η,
σημίϊον η, Ίΐ-ίριγραφή /, V
Τΐ'&Οβ, ΤΓαοΙΐ (νβΤθ), Ιχν€νω, Ιξιχνιύω V.
Εχίΐιιιπιβ ΪΓ8.068, ίξιχνοσκοπίω V. Τγλοθ
4θ ίίβ 8011Γ06, ίιτάνίίμι Ρ. ΤγΛΟΘ (β

,

ρθθϊ^Γβθ), αναφέρω Ρ. Ή,Β,τά 4ο ίΓΛΟΘ,
δχιστίκμαρτοϊ V

ΪΓ£Ιθϋβ88, άστιβή* V

Τγλοϊ (οί Ι,αικί) : ιιββ πολύ*
Τΐ'β,ούαοΐθ, ή(ΐ€ρο5, ίύάγωγοϊ Ρ, «νήνιο5
(ΡΙαίο)
Ύτ&άβ, Β, χ€ΐρωναξ£α/ V

,

τίχνη/, Ρ, ίργασία

/, Ρ. ΤΓ&άθ, ή χρηματιστική (ΡΙαΙό), ΟΤ
ί*8β οί ϊμιτοροι Ρ
ΤταΔβ (νβΤθ), ίργάζομαι Ρ

,

{μπορινομαι Ρ
,

(μιτολάω V
.

Εη§8@β ϊη Γβίβ,ίΐ ίΓβάβ,
8β11 1>7 Γβίαϊΐ, καπηλ«ίω
ΤΐΊΙ(1θΓ, {μιτοροϊ VI, χρηματιστή* τη, Ρ.
Κβίβάΐ 4Γ£κ1βΓ, καπηλο* ηι, Ρ
ΤΓ£1(1ίΙίθη, τΓοιράδοο•ΐ5./; Ρ

,

παραδοχή^, V

ΤΓίΐάίίϊοηΐΐ], τταραδίδομί'νοϊ Ρ
ΤγεκΙιιοθ: ν. 81αηο!βΓ
Τγ»8Ϊ0 (βηοΗ.), ίμιτορία /, Ρ, μεταβολή

/, Ρ

ΤπιίΒο (νβτο), 4μπολαω, χρηματίζομαι Ρ
Τπΐ£6<ϋίΐη, τραγωδοποιο* τη, Ρ. Τηφο
αθ4θΓ, τραγωδοϊ τη, Ρ
ΎτΆζβάγ, τραγωδία /. Αο4 α 4Γ8.£βά\',
ΚβρΓβββηί. ϊη Ιτ8.%βάγ, τραγωδά• Ρ.
Τ7η81ΐίίβ(1 ίο ΐΓΛ^βά^, ατράγωβοϊ Ρ

ΤΓΛ^άο, τραγικό» Ρ. Ηβ 8β4 ίοΓί,Ιι ΐΗίϋ ϊγ.
4γο.§ΪΟ 84γ1β, ταΰτα (τραγω6«ι καΧ δΐί^ήιι

(ΰβτη ). ν. αίβο "ϋηίοΓίιιη&Ιβ
ΤΓΕ^ΪΟβΠ^, τραγικω* Ρ
Ττ&Π (βιώβί.) : ν. Τγ&οθ
ΪΓ,-ιϋ, ϊλκ», ίφίλκω. ΤγμΙϊπ^ (αφ'.), ιτοδή-

Τταϊη (βιώβί.) (ο£ β,ίίβηάβ,ηΐβ), στάλο* τη
Τπΐίη (νβτο), διδάο-κω, τταιδίνω, γυμνάζι»,
άσ-κίω, μ(λ«τάω, πωλοδαανίω, παιδοτριβί'ω
Ρ. ^βΠ-ίΓ&ϊηβά ίΓΟΟρβ, ο-υγκίκροτη-
μίνοι τα τοΰ ιτολήιον (Ώβτη.). Β<ΐ(11_ν-

ίπιϊη6(] (Μ'β\ν8, άξνγκροτητα πληρώματα
(ΤΗηβ.)
ΤΓ&ϊηβΓ, ιταιδοτρφηϊ τη, Ρ, γυμναστή* τη, Ρ

Τΐ•&ίηίη§, μ,Αίτη^/ϊ τταιδίία/^ αο-κησ^β,/ϊ Ρ.
ΊΊιο αΓί οί Ιπιϊιιϊη^, ή ΐΓαιδοτριβική Ρ

ΤηΐίίΟΓ, ττροδότηϊ τη. Τΐ'ΛΐίΓβϋδ, ιτροδότκ

Λ V

ΤΓ3.Π1ΐηβ1, βλάιττω, ίμττοδίζω

ΪΓααίρΙβ 011, στίίβω, ττατίω, λακτίζω. κατά-
■ηατίω Ρ, ίττίμβαίνω V

,

καβιΐΓττάζομαι V
,

καθιΐΓίτίνω V
.

ΤΓ8.Πΐρ1βά 0Π, λακιτάτητο»
V. ΤΓΛΠΐρ1ϊη§ Ου (βν-Οβί.), λάκτισμα
η, V

ΤΓαηοβ : ν. ϋΓββ,πι

ΤΓ8.ηε[>ιί1 : ν. ζ^ηίβί

ΤΓβ,ηο,υϊΙΙϊΙ^ : ν. Όαΐτα

ΤηιηΒαςί, πράσσ», διαττράο-σομαι Ρ, χρη
ματίζω Ρ
ΤΓ&η8&ο4ϊοη, πράγμα η, ττράξα/
ΤΓ&ηβοβηά : ν. 8αΓρ»88
ΤΓ&ηβοβικΙβηΙ; : ν. ΈχοοΠβηί ; οτ ηεβ ά%

ϊητίρβολήν (Ετιτ., Ώβτη.)
ΤΓ8,η80ΐϊΙ>6, Ικγράφο Ρ. ΤΓ&πβοπρί, άκΚ-
γραφον η, Ρ
ΤπιηβίβΓ, μ€ταφίρω Ρ, μιταβιβάζω Ρ, μεταλ
λάσσω Ρ

,

π«ριΐστημι Ρ
,

μίτατίθ«μαι Ρ
ΤΓαηβίοΓΠΐ, μ«ταπλάσσω (ΡΙαίο)
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ΤΓ8.Ι181ϊΓβ88, νπιρβαίνα, παραβαίνω, πλημ-
μιλίω, ίιπιρπηδαω, ίιπιρτρί'χω V, παρί'ξιιμι V,

παρανομίω Ρ : ν. α/β» 8ίη
Τι•αη8£Γθ88ΐοη, παρανομία/: ν. αίβο 8ίιι
ΤπΐηβϊΙΪΟη, πάροδοϊ /| Ρ
Τι•ίΐτι«ϊΙ()Γ}', ΤπιιΐϋίθηΙ, όλιγοχρόνιοί, <ξί-

τηλοϊ, ίφήμίροϊ, 4φημ«'ρι05 Ρ. ΤΓΛηβϊίΟΓ^
ρ1β£18υΓ€8, αϊ παραντίκα ήδοναί (Χβη.)
Τπιηκίίΐΐίί, μ€ταγράφομαι Ρ
ΤΓαη8Πΐ£ΐηηβ, διαπόντιοϊ, ύπ«ρπόνηο* Ρ
ΤΓαηβπΐϊ^Γαί,ϊοη, μιτανάο-ταο-ι»,/", Ρ
ΤΓΐιηκηιί^δίοη, 8ιαπομπή_/| Ρ
Τπιηβπιιιί-β : ν. ΟΚαιΐ£θ
ΤΓΛΠβρίΙΓβηί, διαφανής, διαυγής V

ΤΓβηβρΙβηί, μ*ταφντιν» Ρ ; (ιηβΙαρΗ.) ίξοι-
κ£ζω

ΤκιηδροΗ; (ίΓβηβροΓϋη^), κομι&ή _/
", Ρ.

ΤΓ&ηβροΗ; (βΗίρ), οτρατι&τι»/ (7%«ο.).
ΗθΓ86-υΓ8.η8ρθΓυ, ναϋϊ Ιππαγωγο* ( Τΐιχκ.)
ΤΓαηβρΟΓΐ; (νβτό), φ^ρω, κομίζω, μιταφίρω Ρ

,

μετακομίζω Ρ, μεταβιβάζω Ρ
ΤΓ&118ρθ8β, μιτατίθημι Ρ
ΤΓΕηβροβϋϊοη, μ<τάθισΐϊ./ϊ Ρ
Τηΐη8νθΓ8β, λίχριο; V

ΤΓαρ, πάγη /, ϊρκη η, />Ζ, Γ ; (τηβΙαρΗ.)
δόλος 771, μηχανή _/

. ΤΓαρ-άθΟΓ, κατα

πακτή ('
?

καταρράκτη) βίρα (//βτ.)
Τι•ίΐρρίη§3, φαλαρα η, ρ

ΐ

ΤΓ&ναίΙ (αιώβΐ.), ώδΐν€ς/, ρ
ί
; (νβνΐή ώδίνω.

ΤΗθ 01^7 ΐ
8 '" ιΓΗΛ'β,ΐΙ, δνστοκίί ή παλις

ΤΓ&νβΙ (βωόβί.), οδός/ στόλο*»», πορ«£α/
ίκδημία/ αποδημία/ Ρ
Τΐ',•ι\ (Ί (νβτδ), οδοιπορώ», πορίύομαι, κομί
ζομαι, ίκδημίω, αποδημώ» Ρ, βαδίζω Ρ,
χωρίω Γ ; (1>7 88»), ναυστολίβ Γ

. Οηβ
ΠΙ1181 ί.Γ»νβϊ, πορίυτίον Ρ. Το 1)θ
ίΓ8.νθ11β(1, ποριΰο-ιμοϊ V

ΤπίνβΙΙθΓ, οδοιπόρος ΐη, V
,

Αδίτη» ΜΙ, V
,

ίμπορος ΥΠ, V
.

Γβ11θν-ί.ΓΛνβ11βΓ, στινίμ-

πορθ5 Τη

ΤτανβΓ36, διαπΐραω, διήλθον, διαποριίομαι
Ρ
ΤΓβαοΙιβΓΟΙΙδ, απιο-τος, ίπίβουλος, δολιρός,
δόλιο* V

ΤΓβ&οΗθΙΌΙΙβΙ 7, <ξ επιβουλής Ρ. Τ>0 υΓ68.θΗθΓ-
ΟΙΙβΙ^, κλίπτω V. 81»)τ ΐΓββοΗβΓΟΙΙβΙ^,

δολοφονία)

ΤγθλοΙιθγ^, δ<ίλο5 ηι, προδοσία/ απιστία/
άβουλη/, Ρ
ΤΓβ&ά (ιηώβί.), βασι*/ Γ

Τι*6Εκ1, ΤγθϊκΙ ΟΠ (νβτΐ), βαίνω, πατ<ω,

οτιίβω, καταοτίίβω V
. ΤγθΕκΙ βπηΐ^,

άντ€ρ«ίδω βασιν (8ορΗ.)
ΤΓβωοη : ν. ΤΓβαοΗβΓ^
ΤΓβωοη&οΙβ : ν. Τγθ»οΗθγοιι8
ΤΓβ£18υΓβ, χρήματα η, ρί, πλούτος τη, καμή-
λιον Π, θησαυρός Μ, θησαύρισμα η, V

.

ΤΓΡΛβϋΓβ ίΓΟνβ, Ιρμαιον, ίΐρημα. Τΐΐβ
ίΓβββυΓββ οί 1θΛΓηίη§, θηο-αυροί οΐ <ν

βιβλίοι* (Χβη.). ΡτονΐτΙι, οί α άϊβ-
αρροϊηίιιιβηί, ΤΗβ ί,Γβ&δΐΐΓβ ίνιπιβ οιαί
ίο Οθ Ιιηί 8.8Ηβ3, ανθρακκ ο βηο-αυρο5
(Ζωειαη)
ΤΓβαβϋΓβ υρ, *ποτ£ί€μαι, θηο-αυρίζω. Ββ
ίΓβ!1311Ι'βά Ιΐρ, άπ<ίκ€ΐμαι Ρ

ΤΓβίΙδυΓ^, ταμκίον Π, Ρ. ΤΗθ ΐΓβ&8αΓ},)
το κοινών Ρ, το δημόσιον Ρ ; ΟΤ 1186
ακρόπολις /, Ρ. 8αρβΓΪηΐ€Π(1βη1; οί
ίΐΐβ ίΓβΛΒΙΙΓ^, ταμίαϊ τήϊ διοικήσ<ω$
(ΑββϋΗϊηββ)
ΤΓβΛΐ, χράομαι, ττοιΑω (υήΐΗ αάν.), μιτα-
χίιρίζω Ρ, διατίθημι Ρ. Ββ *Γββ,ίβ(1,
πάο-χω. Ττβα(; ήΐίΐνθ, Ιν όμοίω ποιίομαι

(ΤΙΐΗϋ.). Τγθλϊ (ηβ^οϋβ,ίθ), νραο-ο-ω Ρ
,

ίπικηρυκβνομαι /'
,

«Ιϊ λίγουϊ ηλθον Ρ.
ΤΓβ»ί (βΠίβΓίίΐϊη), δέχομαι, •ϋωχ<ω. ΤΐΌΐύ
(ηΐΙΓΒβ), θίραπίύω. ΤΓββ,ί; οί (ϊη α οοοκ:),
πραγματίΰομαι Ρ
ΤΓββίϊβθ, πραγματίία /, Ρ

,

μίθοδοϊ /,

Ρ
ΤΓββ.ίγ, ο-πονδα£/| ρί, β-νμβασ%$ /, ομολογία

/, Ρ, συνθήκη /, Ρ. ΜηΙιθ α ϊηβ,Ιγ,
σπίνδομαι, ο-νμβαίνω Ρ. Ι)θ81Γβ Ιο ΠΙΕίΙίθ
£1 ίΓβ&Ιγ, ο-υμβασ-ιίω {ΤΗυ,ο.). Ιηο1υι1ί;<1

ϊη 8. Ιγθ&Ι^, ίνσ-πονδοϊ. ΟΐΐΙδϊάβ Λ ίτναίγ,
ϊκο-πονδοϊ Ρ. 8β0ΐ1Γβ(1 1>7 ΐΓβΛΐ^, 1ητό-
σπονδοϊ Ρ. ΟοηίΓβ,Γ^ ΐο £1 ΐΓβ&ίν,
παράο-πονδος Ρ
ΤΓβυΙθ : ν. ΤΗΓββίοΙά

34—2
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Τγθθ, δΈνδρον η, δίνδροϊ η, δίνδρ«ον η, V,

φιιτόν η, Κ, φυλλά*/ V. Επΐί6-ίΓββ8,
άκρόδρυα η, ρΐ, Ρ. ΙΊιΙΙ θ£ ΪΓ668, •ίδ€ν-
δρο* V. όαί ίΓβθβ, δη/δροτομίω (ΤΗηο.)
ΊΥρπιΒΙθ, τρίμω, ίρρωδ&ο, τρίω Γ, τρομίω Γ,

όρχίομαι V. Ϊπμιι 1)1β 8ϋ{,Ίι ί\γ, ύιτοτρ^μω.
ΤΓβπιΙιΙίπ•» («</;.), τρομιρο» Κ; («ΙίόίΛ),
τρόμο; τη

ΤΓβηοΙΐ, τάφρο* / όρυγμα τι, διώρυξ / Ρ.
Μβΐίβ α ίΓβιΐϋΙι, ταφρ«ΰω Ρ
ΊΥεβραββ : ν. Τηιη.Η^Γββδ, 8ίη
ΤΓΘ88, πλοκαμοϊ τη, V, βόστρυχο; τη, V
Τπ&ά, τριάϊ/ Ρ
Τπ&1(8,ίΙβιηρί;),πήρα/Αποπιιρα/Ρ. Τηβ.1

^αάϊοίίΐΐ), δίκη/ κρίσι»/ Ρ, Αγων τη, Ρ.
81ίΙΠ(] α ίπίΐΐ, δικάζομαι, φινγω, διαδικά-

ζομαι Ρ, δια δίκη; ϊρχομαι (77(140.). 0 ΓίΐιιΙ
8. ηβντ ίπίΐΐ, αναδικαν δίκην ιτοιίω (/)<>/!.).
Τπβΐ (ρΓΟθ£, ίΠΗ,Ι θ£ δίΓβη^ΙΗ), ϊλίγχο;
τη, βάσανο; /. ϋοηιίησ ίο Β. Ιΐ'ί.ιΙ ο£
βίΓβησΙΙ], «1$ ϊλ€γχον χάρο; μολών (8ορη.).
ΛΙίΐΙίβ Ι ί-ΐϊΐ 1 ιιί, ίλί'γχω, βασανίζω, άττο-

ιτίΐράω Ρ, διαττίΐράομαι Ρ. Οηο Πΐϋδί
ηκιΐνβ ίπβ.1 οί, Αποπ€ΐρατίον Ρ
Τπ&ηβΐβ, τρίγωνον η, Ρ. Τπ»η§υ1η.Γ,
τρίγωνοι
ΤΗοβ, Μνοί η, γΛ*ί η, φΰλον Μ, φυλή/ Ρ.
ΟΓ ΐΗθ «.αίτιο ίτϊοβ, ομόφυλο;. Μβΐ)ΐ1)βΓ
θ£ ίίΐβ 8£ΙΠ1β Ιΐ'ΪΟβ, φυλίτηϊ ΤΛ, Ρ
Τΐ'ϊοιιηαΐ, άρχίϊον η, Ρ, δικαστήριον η, Ρ.
ΜβΙαρΚ. Ηβ Ηε8 Ιΐιβ (ΐ'ίίχιιΐίΐΐ ννίίΐιϊη
Ιιίιπ, ίχ« το κριτήριον Ιν αίιτφ (ΡΙλΙο)
ΤηΙ)ΐιηθ(ρ1α<;ίοπη), βήμα η, Ρ. ΙπιοιιηΙθά
ΐΗθ ΐΗουηβ, *πΙ το βήμα άνίβην (ΰβτη.).
ΤΗουηβ ( Βοπιβη), δήμαρχοι τη, Ρ ; οτ
ηαβ προστάτη» τον δήμου Ρ. Βθ ίΓΪΟυηβ,
δημαρχί'ω Ρ. ΤηβιιηΒ,Ιβ, δημαρχία/ Ρ
Τποαίβ,Γ^, {πτοτιλήϊ Ρ
ΤιϊΙκιίθ, δαο-μόί τη, φόρο; τη, Ρ. Ββ
ΐΓΪΐ)αΙ;ιΙΤ, δασμοφορί'ω, ίιτοτιλίω Ρ.
Οοΐΐβοί ίΓΛαίθ, δασμολογώ• Ρ
ΤγΪοΙε, ΤΗοΙίθΓ^, δόλο; τη, μηχανή/ άπατη/ τίΧνη / μηχο•νη(«ι η, σόφισμα 71,
ττάλαιο-μα η, τί'χνημα //, V, σκηιωρία/ Ρ.
Μαηα«6

0}τ ίι-ίο^βη^, σκ€νωρ&>μα4 Ρ

Τποΐί (νβτΐ), μηχανάομαι, συκοφαντί'ω Ρ,
φ<νακίζω Ρ, παρακρούομαι Ρ, κακοτ«χν»
/'. Τι-ϊοΐί ουί, ποικίλλω, κιβδηλινω : ν. αΙ*ο
ΑάοΓη
Τποΐίΐβ, στά;•. V
ΤποΙίκΙβΓ, ιτανονργο* τη, στικοφάντηϊ τη,
φίναξ τη (Λτ.), τονπ£τριιττον κίναδοι

(8ορΗ.)
Ττϊ&γ : ν. ϋϊβΐιοηββί;
Τπάβηύ, τρίαινα/ "\νϊί.1ι ςοΐάβη (τϊ(ίβηΓ,

χρνο-οτρίαινοϊ (-''■•)
ΤΓΪβηηϊαΙ, τρίφτη* Ρ. ΤηβηηΪΒΐ ίθ8ΐΐν«1,
τρίίτηρίς/
ΤγΪΗθ (βΐΐδβί.), ιταίγνιον η, λήρημα η, Ρ
ΤγΪΗθ (νβτΒ), παίζω, ληρίω, φλυαρώ Ρ,
ίρίο-χηλίω Ρ
Τπβίησ («ίό«<.), παιδιά / λήροϊ τη, Ρ,
φλυαρία / Ρ ; (α<1).), σμικροί, βραχνι,
φαϋλοϊ, «νχιρήϊ, ράδιοί, φλαΰροί V. 8θΙιιΟ

ΐΓί3ίη§ &η(1 ο1)νϊονΐ8 πι&ΙΙβΓ, τΔν φαΰλνν
τι και προχ«ίρων (ΡΙαΙο). Ιη α ΙπΗίη^'
κρίι-ίί, μ<τά παιδιάϊ Ρ. Οοιιηϋ ακ &
ΪΓΪ11ϊτι;τ Ιΐιίηρ, (ν €ύχ«ριΐ Μσ-βαι (βορΗ.)
Ττϊ{[ΐ7ρΗ, τρίγλυφοϊ/
Τγϊιιί («(//.) : Τιϊιη οτκΐ άαίηί;^ ίαη<1-
ΐηαΐά, {μμιλής καΐ χαρίιο-σα θιραπαινίί

(ΡΙαίο)
Τήτα (δ&ΐΐβ), «ττΑλω (λαίφο») V. Τγϊπι, Βθ
& ίπιηπίθΓ (ροΐΐΐϊοίΐΐ), {παμφοτιρίζι•

(ΤΗιιο.). Τγϊπιιιιθγ, Κ6θορνο5 τη, 10.
Βιΐδίπη (ηίοΐίηαιηβ οί Τίιοι•ίΐηΐριΐί•> ) :

β/! ΡνονβτΙ), €νμ<ταβολώτ«ροϊ κοΟιίρνου

Ττίρ (κΐίδχΛ), σφάλμα η, πταίσμα η

Ύηρ (;•/.' /"6 Ο('Λ), σφάλλω, νποσκιλίζω

(Ορ.ιιι.) ; (ηβΜί.), σφάλλομαι. ολισβάνω

Τηρβ, κοιλία/ (Α τ.)
Ττίρΐβ, τριπλού», τρισσάϊ, τρίπτυχος Υ
Τηροά, τρίπουϊ τη
ΤΓΪΓβΠΙΘ, τριήρη; / Ρ. ΟθΠ1Π1Ηηά ΟΓ £ί
ΟϋΊ II ίΐΊΓΘΠΙΘ, τριηραρχίω Ρ. ΟοΠΙ-
πι&ικΙβΓ ογ βίίβΓ οαί οί α ίπρβπΐθ,

τριήραρχο» τη, Ρ. Οηβ οί & ίΓΪΓΘΠΟβ'8
ΟΓβν/, τριηρίτηϊ τη, Ρ. 0γ8«7 οί υΠΓβΠΙβ,
πλήρωμα η, Ρ, τριηράρχημα η (Ζ)β»η.),
το τριηρικάν (Ανϊ»1.)
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Τηίβ, κοινά, θρυλοΰμοος, όΛ ΰμνοϋμ€νοϊ
(3ορΗ.). ΤηΙβ ιηαχίιιΐ8, αϊ «θρυλημένοι
γνώμαι (ΑτΐβΙ.)
ΤήοπιρΚ (βιιδίΐ.) : ν. ^ο^, Υϊοίοτγ
Τπιιπιρίι (νβΗή, χαίρω, άγάλλομαι, πομπήν
τ<£νω V
Τπϋπιρίιη,ηΐ, καλλίνικο* V. ΤηβίΓίπυπιρη-
β,ηϊ £θβ1ϊη«8, το ιτ«ριχαρ<ϊ (ΤΗηβ.).
ΤπυιηρΙι 8θη<», κέλαδοςπαιώνιος^βββλ.).
Τήαπϊρηαΐ ρΐΌοββδίοη, πομπή/. Κοιϊιηπ
ί,ΓΪιιπιρΙι, θρίαμβοι πι, Ρ
Τπνίιιΐ : υ. Ττίίϋης
ΤΓΟορ, λόχοϊ τη, τάξις/ Ιλη /. ΊΥοορ ο£
οανβ,ΐΓ^, φυλή,/, Ρ. Ίΐοορβ, οτρατος τη,
στρατιώται τη, ρΐ, Ρ. ΤΐΌΟρ οί ΓθνθΙΙβΓδ,
κώμοι τη

ΤϊΟρΗ^, τροπαίον η
ΤγοιιΜθ («ιώβΐ.), όχλος τη, ταραχή/ άχθη-
δών/ π<ίνο5 τη, μόχθος τη, V, άχθος η, V,
πράγματα η, ρΐ, Ρ : ν. αίβο Οτιβί, Ρίΐίη.
ΑνβΓδθ ίΓΟΠΙ ίΐ'ΟΙίΜθ, άπράγμων Ρ.
Τνϊί1ΐ0ϊΐΐ ίΓΟΙίΜβ, άπιίνως Ρ, έκτος
κλαυμάτων V, («(//.) άταλαίπωρος Ρ.
Τ&ΐϊθ ίΓΟ\ΐΙ)1θ, σπουδήν ττοιέομαι Ρ.
Ταΐαπ^ ηββάΐββδ ΐι-οιιβίβ, τΜρίίργος Ρ.
0αιΐ8Ϊη§ ΐΓουΙίΙθ, ταραχώδης Ρ
ΤγΟηΜθ («βτό), λυπέω, ταράσσω, οχλέ» Γ,
ίνοχλί'ω Ρ, πράγματα παρέχω Ρ, συγχέω Κ.
Βθ ΐΓΟΙίΜβΗ, θορυβέομαι, καλχαίνω V,

άδημονίω Ρ, πράγματα ίχω Ρ. ΪΓΟΙίΜθΓ,
ταρακτωρ »», V
ΤΐΌίΛΙββΟΠΙΘ, χαλιπος, βαρύς, οχληρος,
λυπηρός, μοχθηροί, 8υσχ<ρής, ίπαχθής Ρ,
αηδής Ρ, λνττρόϊ Γ. Βθ ίΓ0αΙ)1β80Π16,
Κ ίχλου €ΐμ£ (ΤΗαο.)
Τγοιι§1ι : Ρτονβτύ, Το θ&ί; οαί οί Λθ
8αηΐθ ίτοα§Η, έκ τής αυτής φάτνης <ο-θ£ιιν

(Οοτηίο /ταρτη.) : ο
/,

ομοο-ίπνο* (ςν,. 6
^

Αηβί.). Κηεα(1ίη§-1;Γ0ΐι«Η, κάρδοπος/ (Αγ., ΡΙαΙο)
Τπίβ,ηί, δραπέτης τη. Ρ1&7 υΤΙίαηΙ, 8ραπ<-
τιϋω Ρ
ΤπίΟΘ, ο-πονδα£ / ρί, διαλλαγαί / ρΐ,
ίκ«χ€ΐρ£α / Ρ, άνοκωχή / Ρ. Μ&ΐίθ
α ίπιοβ, ο-πίνδομοΛ : ν. αίβο Ίτβ&Ιγ.

Τηιοβ1θ58 ώή,γ, Ασπονδος π<5λ«μος Ρ : </

άσπονδος "Αρης (Αββοη.) αηά ακήρυκτος
πάλιμος Ρ
Τπιουίβηί : ν. 8&νίΐ§β
Τγιιβ, αληθής, άψευδής, ορθός, Ιτυμος V

,

ίτή-

τυμος V
,

άτρ<κής V
,

αληθινός Ρ. Τπΐθ
ρΐΌρηβίι, άληθο'μαντις τη, / (Αβ8θΙι.)
Τΐ'υΐν, ή, ή μήν, δητα, αληθής, ώς αληθώς Ρ,

τ
ή

αληθίία Ρ, τφ βντι Ρ
,

ίντως Ρ, Ιτητΐμως

Γ, κάρτα 7

ΤπίΠίρβΙ, σάλπιγξ^ κώδαν τη,/, κέρας η, Ρ.
δοιιηά λ ίπιιηρβί, σαλπ£Ι». ΤΗβ

ίηιπιρβί βουηάβά, ίσάλπιγξ» (Χβη.).
ΑΙ ΐ£θ ίηιιηρβΐ'8 βουηά, υπο σάλπιγγος
(^γ.). ΤΊιθ ϊηιπιρβΐ βονιηάβά ϊγοπι ϊί,β
1)β11υί ΙίΓοηζί', ϊκλαγϊ χαλκοκώδων σάλπιγξ

(ΒαοΛ.) : ς/, φώνημα χαλκοστ<ίμου κώδω
νος (8ορΗ.). ΡτονβτΙ), Βίον/ οηβ'β ονη
ίπιιηροί, διαπράττίσυσ.£ τι ώς κώδωνα

ί|αψάμ€νος (Ββτη.)
ΤηιωρβίθΓ, σαλπικτής τη, Ρ
Ττυη£ (οί ίΓβθ), στίχος η, πρήινον η,
κορμός τη, V

Τπιβΐ («Τίδβί.), πίστις/". Οίνθ ΐη ΐηιβί,
<1σχιιρ£{ω V

,

παρακατατ£θ(μαι Ρ, <1ς π£στιν
δ£δαμι (Ώβιη.)
Τπιβί (κβτδ), πιστιΰω, πίποιθα, ίπιτρίπω.
Οηθ ΠΙΙΙβί ίΓαβΐ, πιστ€υτίον Ρ. Τπιβυϊη^
ΐη, π£σννος V

ΤΓΐΐ8(;\ίΌΓί.1ΐ7, Τγοβ^, πιστίς, βέβαιος,
ασφαλής, φ<ρέγγυος, εχέγγυος, αξιόπιστος
Ρ
ΤηΐίΙι, άλήθ«ια /, το αληθές, τάληθές V

.

ΤΗθ Ιπιίΐι, τά βντα Ρ. ΤΙιθ ρΐώη
ΪΓαΛ, το σαφές Ρ. ΤπίΛ 1» Ιίίβ, το
{ωτικον (Χβη.). Ηρΐ'ίΐΐ» ΐΗθ ίΓυΛ,
άληθ<ΰω, άψηδέω. Ι η ίπιΐΐι: 9. Τπιΐν
Τ17 (η,ΙΙοιιΐ])!), πηράω α?ί</ πιιράομαι, ίκ-
π<ιράομαι, διαπ£ΐράομαι Ρ ; (Ιβ8ΐι), ελέγχω,
έ(ιλέγχ», δοκιμάζω Ρ ; (α8 ^υιΐ^θ), κρίνω,
δικάζω. ΡτονβτΙ», ο£ νΓ^ΐησ βνβΓ^
ρο38Ϊΐ>1β πιβαηβ, πάντα κινιϊν λ£θον

(Ειιτ.), παν χρήμα κινιϊν (Ηβτ.), πάντα
κάλων ίξίημι (ΡΙαΙο). Οηθ πιιικί ίνγ,
πιιρατέον Ρ
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ΤαΙ), σκάφη/, Ρ
Τυοβ, σϋριγξ/
Τυσ: ν. ΡαΙΙ. Ρ1&7 *»8 ο* νω*> διά
γραμμής παίζιιν (ΡΙαίο)
Τυίίίυη, παιδί ία/ παιδαγωγία/, Ρ
ΤυηιΙ)1θ, πίπτω ; (αβ αη ίΐΟΓΟυειί), κυβιστάω.
ΤυηίοΙβΓ, κυβιστητήρ τη, V
ΤυπιουΓ, φΟμα η, Ρ
ΤυιπιιΙΙ,

θόρυβος ηι, ταραχή / δμιλο* πι,
στάσις/ Μαΐίθ » Ιυηιιιΐΐ, Τηκ>ν? ίηΐο
ίιιιηυΐί, ταράσσω, θορνβί»
Ταπίΐΐΐίνίουβ, ταραχώδης Ρ, θορυβώδη} Ρ
Τυαιιι11ιιοιΐ8ΐ7, ταραχώδως Ρ
ΤϋΙΙΒ (βΐώαί.), μέλος 91. ΙΐΊ ΙΐΙΠΘ, σύμφωνος,
ήρμοσμένος Ρ, έν μέλα Ρ, εμμελής )/{.'!(.
τηβΙαρΗ. ίη ββηββ ο/ Ρϊ1ίϊη§, ΡΓορβΓ.
Ββ ϊη 4αηβ, ο-νμφωνίω Ρ. Ουί οί ίυηβ,
ανάρμοστος Ρ, παράμουσος V, παρά μέλος,
ττλημμίλής Μβίί. ΤΠβΙαρ/ΐ. ίη ββΠίβ θ/
ΕγΗπ^, Ι7ηρ1β£ΐ8»ηΙ;. Ββ ουί οί ίυηβ,
άναρμοστέω Ρ, άΐω άμονσως (ΡΙαΙο),
πλημμίλίω ηβη. τηβΙαρΗ. ίη ββηββ ο/
Εγγ, Οββηά
Τΐΐηθ (ιντίι), αρμόζω ίίίίί/ άρμόττω Ρ
Τΐΐηβίαΐ, λιγΐς, λιγυρός, μίλωδός V, μίλοποιός

7
",

μιλίγλωσσος Ρ
,

€υηχής Ρ

Τυηϊο, χιτών ηι, χιτωνίσχο» »η, Ρ
Ταηηβΐ, όρυγμα άμφίοτομον (Ζ/οΤ.)
Τυηη)τ-π8η, θύννος τη

ΤαΓΟΗ,η, μίτρα/
ΤϋΓθϊ(3, βθλ€ρ<5ϊ
ΤαΛαΙβηί; : ν. Τυπιυΐΐπουβ
Τηι-ί : V. 6πΐ88. Τηβ ΐιΐΓί, ή Ιππική Ρ
ΤιΐΓ^ϊά (οί δί^ΐθ), ογκώδη* {ΡΙλΙο)
Ται-πιόΠ : ν. ΎχιηιηΙί

Τυπι (βωδβί.), ΤυΓηίηο;, τροπή/, καμπή/
μεταλλαγή / στροφή / Ρ. Τυπιπΐ£
ίΐ»ί(1ρ, εκτροπή / V. ΤυΓπΐη^ Γοιιηά,
επιστροφή / αναστροφή / Ρ. Τηβ
ΐιΐΓηΐη§ Γουηά οί α βοιιΐ Ιο ίηβ ίπιβ
(1;ιν, φυχήδ πιριαγωγή ίΐς άληθινήν ήμέραν

(ΡΙαίο). Τυπιπίβ ροϊηί, ρ\>πή/ Τυπι
(οηβ'β ίιιπι), μέρος η. Ιη ίιίΓη, αϊ V
,

αΐθις V
,

κατά μέρος, προ* μέρος, (ν μέρ«ι,

έξης, έφί|ής, <κ διαδοχή» Ρ

ΤϋΓΠ (νβΤΟ αΰΐ.), τρέπω, στρίψω, μίταστρέφ».
κλίνω V

,

κάμπτω V : V. η/αυ ΟΐΒ,η^Β.
ΤΐΙΓΠ (8.ίίβηίϊθη), προσέχω νοβν, όμμα.
βίο. ΤϋΓΠ (ίη α Ι&ίηβ), τορνίί» Ρ.

ΤυΓηΐη^-Ιβ,ίΗβ, τόρνος τη, V. ΤυΓη
αβίάβ, εκτρέπω, παρατρέττω. ΤυΓη α\ν8,ν,
αποτρέπω, έξαλλάσσω V. Τιιτη Ιιαοΐί.

άιτοστρίφω. ΤυΓη ο£Γ (\ν;ιΐβι•, αηά
τηβίαρη.), παροχη-ιΰω. Ταπί οιιΐ, ίκ-
βάλλω, ίξωθΐω. ΤιίΓη ΐΌυηά, πιριστρ^φω,
•περιάγω. ΤϋΓΏ ίοναΓάβ, ίττιστρίφ» V

.

Τ«Γη Ιΐρβϊάβ (Ιονη, ίξυπτιάζω V
,

αν»
καΧ κάτω μιταβάλλω (ΡίαΙο). Ρτοοβτδ,
Το ίιίΓη βνβη οηβ'β οβοί ϊηίο ηιοηβ^,
την ίαυτοΐ στρωμνήν ίξαργνρώσαι (ΊΊιιιι•.)
Τιιγπ (ηβιιΐ.), τρέπομαι, επιστρέφω αηά

{πισ-τρέφομαι. ΤαΓΠ Β,ντ&γ, αποστρέ
φομαι, ίκκλίνω Ρ. Ταπί νΐίΐοΐί, υποστρέφω
αηά υποστρέφομαι, έπαναστρέφα αηά

έπαναστρέφομαι Ρ. Τιιτη οιιΐ, «κβαίνω,
έξήκω, (οί ίΐΐίη§8) πίπτω, κυρέω V. ΤυΓΠ
ουί οί ίηβ να^, εκτρέπομαι Ρ. Τη Γη
ΓΟυηά, μ<ταβάλλομαι Ρ. ΤαΓΠ ίο, τρέ
πομαι <(ς τι Ρ. Ε.-ΐΛΐΙν ί.υι•ηίη«, όξυρρο-
ποϊ (ΡΙαίο). ^η^^1^:17 ίυπυη§, «ΐστροφο;
V. ^νϋ,ηοηί ίιΐΓηϊη§ Γουηιΐ, άστροφος V

ΤιίΓη ουί (ηβν,Ι.), γίγνομαι, πίπτω, τυγχάνω,
συμβαίνω, έκ βαίνω, αποβαίνω, έξήλθον.
ΤυΓη ουί (ό^ & οηαη§β οί ίοΓίυηβ),
πιριΐσταμαι Ρ
ΤυΓΓβϊ, πυργίδιον η (Λτ.)
ΤαΒ,ί, Αδοΰϊ τη, χανλιάδων τη, Ρ. Τυβίίβά,
χανλιόδους ίη, / Ρ
ΤυίβίΛΓΥ, προο-τατήριοϊ V

,

γαιήοχοϊ V
ΤυΙοΓ : ν. Τβ&οηβΓ
Τν7»ϊη : ν. Ττνο. Ιη ί^ίΐίη, δίχα
Τλν&ηρ; (βωόίί.), κλαγγή/ V

Τν/Εη§; («βτδ <κΙ.), ψάλλω V; (ηβαί.)
κλάζω Γ. 8ΗΓΪΐ1-ίνίΐη§ΐη^;, λιγυκλαγγή;

(Βαοοη.)
Τν/θίνβ, δώδ<κα. Τν/βΐίίη, δωδέκατοι. Οη
ίηβ ίντβΐίίη άβ,γ (ρτβάϊσαΐίνβ), δ»δ«κα
ταϊοί Ρ
ΤνβηΙ^, Λκοσι(ν). Τννβηίϊβίη, «Ικοστος.

Τν/βηΙ^ ΐΙιοιΐ8;ιιιι1, δισμΰριοι
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Τννίοθ, βίϊ, διπλή V. ΤνίΟΘ 8.9 πιβ,η^,
Τννϊοβ ω ^Γβαί, διπ•λά<Γΐο9. Τνποβ &8
ιηιιοΐι, διιτλασ-£ω$ Ρ. Τνίοβ βθ ν/βΐ],
διιτλαιτίωϊ Αμανον (ΑββΰΗϊηββ)
Τ>νί§, κλάδοϊ τη, βλάστημα η, V, μοο-χο«
τη, V, κλήμα η, Ρ. Ρνονβτΐ), Νοί. ίο
8ίΪΓ βνβη α ϊνη%, μηδί κάρφοϊ κινιΐν

(Αν., Ηβτσηάαβ)
ΪΝνίϋ^Ιιί., κνίφο5 η, κνίφαϊ βυσήλιον (ΑββόΚ.),

μίταίχμιον σ-κίίτου (Αββΰ/ι.). ΙΠ Ιΐ)β
ηιοπιίπ£ ίν/ϊΐϊ^ΐιί, άμα κνίφα (Χκη.).
Ηβ αρρβίΐΓβά ϊη ίίβ πιοπιίη£ ίννίΐί^ΐιί.,
κνιφαίο! άνίφάνη (Λι\)
Τν/ϊη (αά].), δίδυμο*
Τ«ίηβ (νβτύ ΟΟΐ.), ιτλί'κω, α-υμιτ-λί'κω, ίλ£σ-σ•ω.
Τνϊηβ Γονιηά (αβί.), άμφιλίσσω V.

Τ\νΐηΐπ§ (αά).), ιτλικτοϊ V, έλικτο* V.
Τν/ΐαβά οτ ί\νίηϊη§ ίΐιϊη^, πλέγμα η
ΤνϊηΜβ, στΛβ» : ι?. η/«ο 8Ηίηβ. Νί§Ηυ
ί\νϊιι1ί1ϊη<* -ννϊίΐι κΙίΐΓϊ, νύξ μαρμαίρο\ι<τα
αστροισ-ι (ΛββοΛ.)
Τντϊηίΐϊη^ (βωδβί.), ρ^ιτή./", Γ
Τν/ϊι•1 (νβτϊ> αοΐ. αιιά ηβν.1.), ίλίσ-ο-ω,
δινί» Γ
Τνΐβί, ττλίκω. στρίψω, λυγίζω Ρ Τ\νΪ8ί«(],
ιτλίκτοί V, ίλικτόί V, Οιιξ Γ. Τ^ΐβΙβά

Γοαπ<1, άμφ£ιτλ€κτο« V. "νν©11 ίν/ίβίβά,
«διτλικτοϊ V
ΤνίΙίβΓ, τρ£]> Γ. ΡτονβτΒ, οί ίΐιβ ίν/ϊίίβι•-
ΪΠ£8 οί ροβίΠ8ΐθΙ•8, χίλιδίνων μονατιία
(Αν.)
Τ\νο, δυο αηά δΰ»; (λ/;.) δισο-ο«, δπτλοίϊ,
δοιο* V. Ήΐθ πυπι1>βΓ ίνο, δναϊ_/! Λ
Β/ ΐ\νο8, ο-ννδυο. Ιπ ίντο νβ^β, Ιη
ΐνο ρ&Γί», δίχο, διχή, διχοβιν, διο-ο-βϊ V.
Τν/ο ΙυιηάΓβά, διακόσιοι, ίνο ίΗοα-
Β&τκΐ, διοτχίλιοι. Τ\νθ )'68Τ8 8,§0, ιτρο-
ιτίρνοι Ρ. Ί>0-ίθ1ά, διο-σ-ίϊ, δίδυμοι,
δίπτυχο» V. ΤντΟ-βάββά, άμφιδίξιοϊ V,
ά,μφήκηι V, άμφίθηκτθ5 V, διχοστομοι V,

δίβηκτοί V, δίστομοί V

Τνρβ: ν. (1) Επιοίβω, (2) Κίικί
ΤνΓαπηϊοαΙ, τυραννικοί, βίαιος, ώμο*
Τ}ταηηίοι11 γ, τυραννικοί, βιαίω;

Τγτα,ηηγ, τυραννί»,/^ κρατο$ τι, V, ο-κήιττρα
καΐ θρήνοι (Εητ.)
ΤνταηΙ, τύραννο* τη, δ«σιτοτηϊ τη. Κυΐο 8,3
8. Ι^ΓΒ,ηΙ, τυραννία Ρ, τυραννίΛ» Ρ. ΤϋΒΤθ
ίΗ6 ρ&Γί οί ί^1*8,11*8) τυραννίζ» (Ζ>βη*.).
ΝοΙ ταΐβά 1)^ ί^ΓίΐηίΒ, άτυραννηττοϊ
(ΤΗνο.)
Τ^Γβ (οί ^Ηβεΐ), Ιιτίο-ο-ωτρον η (Ηοηι.)



υ

ΤΤΙήφΐίΙοιίίΐ : «ββ ιτιριτρ^χ» (ΡΙαΙο)
ϋάάβΓ, θηλή_/] ονθαρ η

Τ7§1ϊη6ίϊ8, αΙ<τχθ3 η, άμορφία/| V
1] <*]}", αίσχρ05, Αμορφο», 8νσ<ι8ή»
ΊΠοβΓ, Ιλκο» η, Ρ
υΐίβΓΪΟΓ, ιτ€ρα£τ€ροϊ (αάν. ιτίραιτίρω)
υΐίΐπΐίΐίθ : ν. ΙλνΙ
ΊΓΙίΓΛΠΙ&ηηβ, κνάν«ο» Οίκί κυανοί;

ΤΙπιΙίΓβΙΙίΐ (ο»• ^<Λ«τ Ρ&Γβ,βοΙ), σ-κιάδίΐον
η {Αγ.)
ΤΙηιρΪΓβ, κριτή» 7», βραβιίϊ τη, V, Αγωνο-

θίτη» τη, Ρ
ΤΤη&0&ίθ(1, ο-ννίχήϊ, Αιταυστο»

"ϋΊιιι1)1β, ά8ΰνατο5, ούχ ο105 τ€, Αμήχανοι
ϋη&οοβρΐ&οΐβ, Αηδή» Ρ
ϋηΕοοοιηρ&ηϊβά : ν. ΑΙοηβ
υηΛοοοηιρΙίβΙιβοΙ, Ανήνντο», άτιλή$, άχραν
το» V
υΐ1&00113ΪΟΠ1β(], ΑίΓΐιρο», Αηθή», ξίνο;

ΐΙη&οα,ΐΜΐϊηίβεΙ, Αγνώ», αβ άγνώτκ αλλήλων

(ΤΚηο.)
ϋηάάϋΙίβΓβ,ίβά, ΌηίίΠο^βίϊ, Ακήρατο», Ακρα
τοι, αμικτοϊ, ακραιφνή!, άκίραιο», άκφδη-
λο»-Ρ
ϋηίΐίϊβοίβίΐ, μίτριο», Ακομψοι V
ΙΤηΜάβά, αύτο», αυτό» καβ' αύτΑν
ΤΙηΐΐΙΙβΓίΐΙιΙβ, Ακίνητοι, άμίτάο-τροφοϊ Ρ.
ΤΙηαΙΙβΓ&ϊΑγ, Ακινήτωϊ Ρ. ΙΙη&ΙΙβΓβά,
ό αντί»

ϋηίΐηΐβϊΐίοΐΐβ, Αφιλότιμο» Ρ
ΤΙηαηΐιηουβ, ομΑφρων V, κοινΑφρων V,

ομογνώμων Ρ. Βθ 11Πίνηΐηιοα3, ομογνω-
μονίω Ρ. υηαηίηιοιικ1}', κοινή, ίξ ίνδ»
λόγου V, μια γνώμη (ΤΗΐΙΰ.)

Τ7η»η8νβΓβ.Μβ, Αν^&ιγκτο» Ρ
υη»ρρΓ0ΐκ;Η&1)1β (ο£ ρΐβ,οβ), Αβατο», δνο-ίίσ•-

βολο», Αοτιβή» V, δίο-βατο» Ρ; (θ£ ρβΓ-
80ηδ), Αττλατο» V
ΤΤηαΓΠΙθά, γυμνό», ψιλό» V, Αοιτλο» Ρ
ϋη8,ΓΓ&η§β(3, Ατακτο» Ρ, Ακόσμητο» Ρ
ϋηωίεβά, Ακλητο», ίκών, οτ ηββ αυτό»
ΐΐηαββιιηιϊη^, μίτριο», αβ'ννϋΗ πηβ,ββηππηο;
08,ΓΓΪα§β, <ν μίτρίω ατχήματι (Ρ1θ(θ)
ΙΤι13ίΙηϊηίΐΙ)1θ, οί θηράσ-ιμο» (ΑβΒθΗ.)
ΊΓηίΐΙΙθίκΙβά : ν. ΑΙοηβ
υηαίΐβδίβά, Αμάρτυρο» Ρ
ΤΤηβ,νθηςβά (βφ'. ), Ατιμο» V, Ατιμώρητο» Ρ ;
(αάν.), νη-ιτοινί Ρ
ΤΙηίΐνοϊάίΐΜβ, Αμήχανο» V, Αφηικτο» V
υπ&\ναΐ'68 (α(ί}.), Αφρακτο» Ρ, αφύλακτο»
Ρ; (αάν.), λάθρα, λαβραίω»; οτ ίίίβ λαν
θάνω

ΊΓηΙ)βαΓβΙ)1θ, Αφιρτο» V, οίκ Ανεκτά» V
ϋηΙ)βΟΟΓηΐη§, Αιική», Αο-χήμων, δυοττρητήϊ
V, Απρβτή» Ρ. ΤΙη1>βοοη\ίη2ΐ7, ΑεικΔ» V
Ι7ηΙ)β1ΐβί, Απιοτία/
Ι7ηΙ)θΗβνϊη§, Αιτιο-το»
ϋηββηά (ηβυ,Ι.), χαλάω (Αν.). ΧΓηοβηά-
ϊη§, Ακαμιττο», ιτίρισ-κΛήϊ V
υηΙ)ί(1θΙβη, Ακλητο», άκ«'λ«νστο5
Ι7ηΙ>ίηο! : ν. Εοοδβη

ΙΙπ1)1ίΐηιβίΐΙ)ΐ8, Αμίμητο». υηΜβ,πίθΑΜ^•,

Ανητικλήτω» Ρ
Ί7ηΙ)1θΠ)Ϊ8ηθά (ο£ νϊοίίπιβ), τΛ«ο» αηά
τίλίΐο» ; (ηιβΙαρΗ.), Αγνό», Ακήρατο»
υη\)1ββΙ, Ανολβο» V
ϋηΙ^οΐΉ, Αγίννητο»
ϋιΛοαικ], Αδιο-μο» Ρ
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ΤΙη1κ)ΐιηάβ(1, 4ρ.«τρ6ϊ, αμέτρητο* V, 4ο-π«τοϊ

V, μνρίος V

ΌΊΐΙ>ΓΚΐ1θά, άχάλινος, (ιηβΙαρΚ.') ακόλαστος

ϋηΙ)Γθΐ£6Ι1, Αρρηκτοι V, 4θρανοτο5 V; (ιιη-
ί&ΠΙίχΙ), 4δμ.ητο5 V
ΙΙηοαηβά, 4ταφο«, άκτφιστος V, 4θαπτο$
V. ϋηηοιιβθΓό!, άίδαρροϊηΐβά, υη-
ίΐηβΐ'ά (ϋ/ια/οββρβατβ), Αμοιροι άκτίριοτος
άνιίσ-105 νίκυϊ (8ορΗ.)
ϋηοαίΊΐυ, άκανο-το« Ρ
ΤΤηΟ&ΙΙθά, Λκλητοϊ, αυτόκλητος V, αύτό\τ-

ο-νττοί V
Ι7ηο£ΐΓβ<1 £ογ, άκήδοττο* (Ηοτη.)
υηο68βϊη§ : ν. ΕίβΓη&Ι
υΐΙΟΘΓΐίίίΐΙ (ΟΪ Ιΐΐϊΐΐίί»), 4δηλθς, αφανής,

ασαφής, 4σ-ημος, 4(ΐαυρο5 V, μιτίωρος Ρ ;
(οί βχρβοΐαϋοη), αστάθμητος; (ο£ ρβΓ-
βοηβ), 4ποροϊ, αμήχανοι. Τηβ ΓβΒΙΐΙί οί
ίΐιο ΙιειΙΙΙθ Λναβ υηοβιΐο,ίη, άγχώμαλοΐ ή
μάχη ίγίνοΌ (Τηηο.) ΈΓηοθΓΐίΐίηΙ^,
άφανώς Ρ, {κ τον άφανοίϊ (ΊΊιηο.)
υηοβΓΪ»ϊηΐ7 : ν. Όομ\>^
1]ΏθήΒ,Ώξθ8.1Λβ, ασφαλής, βίβαιος, ακίνη
τοι, (μπ«δο« V. Ι* ηυΙΐΗ,η^ΟίίβΙ/, ακινήτου
Ρ
ΤΙηοηωίθ, άναγνοϊ V
"ϋηοηβί&βά : «. ϋηοπάΐβά
Τ7ηοϊνΐ1 : ν. Β,ηάβ

υηοΐνϋϊβθά, άγριος, βαρβαρικοί Ρ, άνήμιρος
V
Τΐηοΐθ, θιΐοί πι. ΡαΙβΓηίΐΙ ιιηοΐβ, πάτρα»
τη, ττατρά8Αφο5 τη, Ρ, Η»ί6πΐ£ΐ1 υηοΐβ,
μήτρωΐ τη

ΈΓηοΙβΛη, άναγνος, (ΐιαρόϊ Ρ
Όηοΐοαάθά, άνίφ<λο« V
ϋηοοίΐ, 4ξ«λίσσω V
υηοοϊηβίΐ, άσημος Ρ
υηοοηΛβόΙ : ν. υηΐίβιηρί
υηοοπιίθΓΐ8.ο1β, χαλητόϊ
Τ7η0ΟΠ1Π1ΟΙ1, άήθης, ίιΙΓίρφυήϊ, 4τοΐΓ05,

δίΐνός

ΤΤηοΟίηρβΙΙβά, αβίαστος, ΟΤ Μ»ΐ αυτός οτ
αύτί>ς καθ' αυτόν

ϋηοοηοβ&ΐβά, άκρνπτο* V, ΟΤ Ιίββ οΰ λάν
θανα)

υηοοηΟΘΓηβά, άφρόντιστο», αμέριμνος V,

όλίγωρος Ρ, άμβλής Ρ
υηοοηο,αβπιοΐβ, ϋηοοηο|ΐΐθΓβ<1 : ν. Ιη-
νϊηοίοΐβ
Ι7ηοοη8θίοιΐ8 οί, άϊστο* V, άγνώς V
ΧΙηοοηββοιαΐβά, βίβηλος V
ΙΙηοοηΒίάβΓβθ, άσκοττος V
"ϋηοοιιίθβίβά : ΙΙηοοηΙβδΙβά (ιιηίΐΐΐο^βοί)
§00(1 ινίΐΐ, άνανταγώνιστοϊ «ίνοια (ΤΑηο.)
ϋηοοιτϋρίβά : ν. Ριιγθ
Τ7η001ΐΙη, άπαίδίυτοϊ, άμαθης V, φορτικοί Ρ,
άπιιρόκαλος Ρ, 4γροικος Ρ, Ιδιωτικοί /'
ϋηοονθΓ, έκκαλυπτ». ΤΙηοονβΓβο!, ακά

λυπτοι V
ΤΙηοΓονηβά, άστέφανο* V
ΊΓηοιιΙΐίν&ίβά, άγριο* Ρ, άσποοο* Ρ, 4νή-
ροτοϊΚ; (πΐβίαρ/ι.), άτταίδξντος, αγροικοί Ρ
υηοΐΐί, 4τομο5, 4τμητοϊ Ρ
ΤΙηοΙαυηΙβά : ν. Βοία
υη<1θ08,7βά, άγήρατοΐ, άγήρως V
υηάβοίάβά, Λκριτοϊ
"ϋηάβοΐιβά (ο£ α οοαί), άοτίγαοτοϊ Ρ
ναάβίβηάβά, Ιρημοϊ, άφρακτος
"ϋικίβίΐΐβά : ν. ΙΙη&οΊιΙΙβΓαίβά
ΐΓηάθβηβά, άόρισ-τος Ρ
ϋηάβΓ, 1ητί (ΐοίίΗ άαΐ.), Ιν•ρβ€(ν) αηά

νίρβί(ν) (κήί/ι ρβη.) V. Ργοπι ιιικΙβγ,
νιτά (ιοϊΐίι ρβη.). "ϋηάβΓ (παοίϊοη), νπ<

{μηΐΚ αοο.). ϋονη ιιηάβΓ, κατά (υήίΗ
ζ/βη.). Ββ ΙΐηάθΓ, 6π•€ΐμι, υττόκίΐμ,αι Ρ
ϋηάθΓ^ο : ν. ΒβαΓ, ΕτκΙητθ
υηάβΓ^ΓΟνίηά, νττ<ίγ€ΐθϊ, κατάγιιος Ρ, κατα-
σ-καφής V, χβίνιοί V
Τ7ηάθΓΐΐ3,ηά, ίητο μάλη« (ΡΙαίο) : φ οΐδ' {πτ6
μαλη< γίγονίν, αλλ* «ν τη άγορ^. μ^ο-η (Όβτη.)
ΤΤηάβΓίιιίηθ, «πορίο-ο•» Ρ; (τηβΙαρΗ.),
λυμαίνομαι
ΤΤηάβΓηβίΐίη, κάτω

"ϋηάβΓΓαίβ : ν. Όββρίβθ
υηάθΓβΙίΐηΓ], ο-υνίημι, μανβάναι, γιγνώσ-κβ>,
Ιννοία αηά {ννο^ομαι, ύπολαμβάν», ριταΐα,
κατίχω Ρ, καταμανθάνω Ρ, παρακολουθεί»
/'. Οηβ ιιιιΐΛΐ ιιη^ΟΓβίαικΙ, νποληπτίον
Ρ. Έα,βγ Ιο υηάβΓβυαηά, •ν£ΐμβολο« V.
Ή,ατά ίο ιιηάβΓ8Ϊα.ηά, 8νο-μαβή> V

35
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ΙΙηά'θΓβίβΓκΙίηο' (βΐίδβί.), νοβ* τη, γνώμη./!
ο-νν<ο-ι* /, φρόνημα η, ν6τ\<η* / (ΡΙαΙο),
φρήν αηά φρΑ-Μ /, Γ. ΓαΠίπ^ αηάθΓ
Λβ ρΓονϊηοβ οί Ιΐιβ υη<3θΓ8ΐ£ΐη<ϋη£, νοη
τοί (ορρ. ίο αίσβητό» αηά ορατοί) (ΡΙαίο).
Οη ΐίιϊβ υηάβΓβϊ&ηάϊηβ, 4ιΛ τούτοι»
Τ7ηάβΓ8ί8,ηάίηο•

(<*<$•)> φρόνιμο», ο-νν«τό*

Ι7η<ΐ6ΓΐΛΚ6, ίφίοταμαι, υποδέχομαι, 4γχίΐρίω,
ίπιχιιρίω, αίρομαι, αναδίδομαι Ρ, παραλαμ
βάνω Ρ, Αντιλαμβάνομαι Ρ, 4γχ€ΐρ£ζομαι Ρ.
υηάβΓΐ8.^6νίί1ιο11ιβΓ8,οτινα(ρο(Μΐν. ϋη-
<1(.τί:ιΙίβ ίοΓ αηοΐΐκτ, Ανβνφίο-ταμαι Ρ.
ΟηβιηυβίϋηάβΓί&Ιίβ,άντιληΐΓτίον.Ρ. υη-
<3βΓ Ια1ίβ(ρΓΟΠ1Ϊ8β), νπισχν&μαι, νφ£σταμ.αι
Τ7ηάβΓίαΐ£βΓ, ο-οροπηγό* τη (Λτ.)
ΤΙηάβΓίβϋη^, 4γχ<(ρημα η
Χ7η<1θΓν&1αβ : ν. ϋββρίδβ
ΤΙηόβδΘΓνοά, ανάξιο*. ΙΙηάθββΓνβοΊ^ Αν-
αζι'ω* Ρ, οΰ κατ άξίαν V
ΤΤηάβ8€ΐ•νϊη£ : ν. υη•»/0Γ4ΐιγ
υικίείεπηίηβί, Αδιόριστο* (ΑτίίΙ.)
ΤΤηάΐαΐΐηϊβΙιβά, Ακίραιθ5, ο αύτόϊ
ΧΙικΙϊκοίρΙΐηείΙ, Ατακτοι, άο-υγκρότητο* Ρ ;
(ηιβίαρη.) Ακόλαστο*. Ιη β,Ώ. «ηάίβοί-
ρΐϊηβά ιηαηηβΓ, ΑτΑκτ»* Ρ. Ββ υη-
άϊκοϊρΐίηβθ, άτακτα» Ρ; (τηεΙαρΗ.),
άκολαοταίνω Ρ. Ιαοΐί ΟΪ (ϋβοίρΐίΐΐβ,
αταξία /, άκολαο-ία /, Ρ
Τ7ηάΪ8οονβΓ8,1)1β, ΙΤηάίΒοονβΓβά, άνφνρι-
το. Ρ
υη(3ί8βαΪ86<1, Ακρνπτο* V, άιτροφάσ-ιστο!

ίΤΚηο.).
Ι7ηεΙί8§υΪ8β<]1γ, άιτροφαο-ίστ»»

ΤΚυΛ.)
"ϋικίίδριιίβά', Αναμφισβήτητο* Ρ. ΙΙηάίβ-

ρΐιΐβά ΙκηπιάίΐΓ}7, 8ρο$ οϋκ άντ£λ«κτοϊ

(Τηαο.). υηάϊβρυίθάΐ}7, Αναμφισβή
τητα» Ρ
ΤΤηάϊβώιρ-ιιίβΙΐίΛΙθ, Ακριτάφνρτο* (ΑββοΗ.)
ΙΙη(1Ϊ8ΐνΐΓΐ)βά, ίκηλο*, ήσνχο*, άτάρακτο! Ρ
ΤΙηάϊνϊάΘά, Αδαο-το* V, ΑμΙριστο* Ρ
ΊΓηάο, απρακτον νοώ• (Ι)βηι.). Τ7η(Ϊ0

(ηιΐη) : ν. ΌοαΙτογ. Ββ ιιηάοηβ, οίχο-
μαι, δλωλα, διαπίπραγμαι V, ίκπορθί'ομαι V.

Όηάοηθ (ηοί άοηβ), άργ<55, Ανήνντο* Ρ ;
(ηιίπβά), όλίβριο* V

~ϋηάονΛ>ίβά : ν. ΟβΓίΛΪη
υηάΓθ8.πιβά οί, ανΑίΓΜΓτο*
ΤΙηάΓβββ, 4κδύ» (αηοΐΚβι•) αηά {κ&νομαι
(οηβββίί), άιτοδύ» αηά άποδνομαι
ΐΐηείιΐθ, πιριο-ο-ό*. υηάαΐ7, πψΜΓο-ώί,
Ακαιρα»
υηβθΰΟ&Ιθά, άπα£δ«ντο5, Αμονσο* V, ά$£-
δακτοί Ρ. Ρτονβτο, οί ίΐΐθ ηηβάαοβίβά,
κιθαρ£ζ€ΐν ο6κ ίπ£οταμαι (Λτ.)
Τ7ηβιηρ1ογ6ά, αργοί
ΤΙηβηουποοθΓβά, ίλίύβίρο! Ρ
υηβηνΐ&οΐβ, Λζηλο5 V
υπβα,ΐιαΐ, ανόμοιο*, ανώμαλο;, ανκτο* Ρ.

ΙΙηβηιιαΙΙ}7, άν£ο-»ϊ Ρ
Τ7ηβΓΓΪη^, άναμάρτητοϊ Ρ, ιίστοχοϊ V
ϋηθνβπ, ανώμαλοι
"ϋηβχίίπιϊηβίΐ, αν«ξ<ταο-τοϊΡ, άνίξί'λΓγκτοϊ Ρ,

άβαο-άνιοτο5 Ρ. ΛνίίΗουΙ, βχαηιίηαΐϊι >...
άβαο-αν£ο-τω5 Ρ. Ρτονβτΐ), Ιιίίθ 'ννιίΗο'ΐΙ
οχΗπιϊηϋΐίοη (ί.β. Ιΐιβ 0Γθβ3-(]\ιβ3ϋοηίη§
οί δοοΓ&ί,ββ) Ϊ8 ηο* νοΓίΗ 1ίνίη£, ό άνίξί-
τα<ττο5 β£θ5 ον βιωτ6$ ανβρώπφ (ΡΙ&Ιο)
ΤΙηβχοβρΙίοη&Ι, &ν«ιητ£μητο$ Ρ
Τ7ηβΧΘΓ0Ϊ8βά, άγϋμναο-τοϊ

ΤΤηβχρβοίβά, άπροο-δοκητοδ, ιταράλογοϊ Ρ,

παράδοξο* Ρ, άνΛίΓκττοϊ Ρ, ιτοταίνιοϊ Γ.
ΡτονετΙ, οί ίΐΐθ ηηβχρβοίβά, ώο-η-ίρ άπ4

μηχανή* (ϋβτη.) ι φ Σαΐίη ' (Ιβαβ βχ
ιιιαοΐιίηα '

υηθΧρ60ΐβ(11γ, άΛτττω* V, παραλόγβΐ Ρ,

αδόκητο* Ρ, πάρα λόγον Ρ, Ικ τον παρα
δόξου (Ώβτη.), ίξ απροσ-δοκήτον (Ηβτ.)
Τ7ηβχρί&ί.β<1, ακάθαρτο* V
ΤΙηθχρΙΟΓβο', άδκρ€ύνητο9 Ρ
ΐ7ηθχϋη^ηΪ8ΐιαο1β, αο-ρ^ο-το* V

Τ7ηίαϊ1ϊη§ : ν. ΟοηΙίηα&Ι
Τ7ηί&ΪΓ : ν. Τ7ηίαΒν
ΤΤπίαϊϊΗίυΙ, Απιστο*
ΐΐηίειβίιϊοηειοΐθ, Ακομψο*
υηί»8ΐ6η, λνα, χαλά»
υηίίΐΐ!ιοπΐ8.Μϋ, Αβνο-σο*
ΙΙηίβ,νουΓΛοΙθ, Ιχβρο*, δνο-μτνή* V
Τΐηίθβΐίη^, άγνώμκν V, Αμαθή* V, δνσαλγη-
το* V, π<ριο-κ<λή* V
"ϋπίβΐβηθά, Αδολο*, υηίθϊ^ηθάΐ^, άδαλβίΡ
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"ϋπίθΗ, αναίσθητος
ΤΙηΐθΙίβΓβά, ίίδίσ-μοϊ, αβ δισ-μος αδ<σμος
φιιλλάδοϊ (θ£ ΤνΓβΛίΗβ) (£ι*τ.)
Τ7ηβηΪΒΗθ<1, άτ«λής, άτέλιστος V
νη&ϋβά, άχρηστος, άνί-ιτιτήδίίος Ρ, Ανάρ
μοστος Ρ
υηίΐα^ίη^, δραστήριος, καρτίρικ<5ς Ρ. ϋη-
ί!ίΐ£ε;ίη§ βηθΓ£γ, το βραστήρων (ΤΗιιο.)
ΌΊιβθά^βά, ϊιτΓφοϊ Γ
Χΐηίοΐά, (ξ«λ£σσ-ω V, άναιττύσσ» Γ; (τηβίαρλ.),
διδάσκω, ίξηγίομαι
Ι7η£θΓ0β<1, αβίαστος Ρ
ΤΙηίοΓεβββη, απροσδόκητος Ρ. Ιη βη ηη-
£θΓβ8ββη ΠΙ&ηηθΓ, απροσδόκητου Ρ
ΤΙηίοΓ^Οίίθη, αείμνηστος
Χ7η£θΓί/ίββ(3, άφρακτος, άτίίχιστος Ρ
υηίοΓίυηβ,ίβ, κακός, πονηρός, άθλιος, δυστυ
χής, δύσ-τηνοϊ, κακοδαίμων, δυσδαίμων,

άτυχης, τάλας V, δύσμορος V, άνολβος V,

άποτμος V, δύο-ποτμος V. Ββ υηίοΓίυη&Ιβ,
δύστυχε», άτυχίω, κακώς πράσσω, κακώς

πάσχω, δαιμονάω V. ϋηίοΓίυη&ίθ^,
κακώϊ, πονηρώς, δυστυχώς, βυσμορως V
Τ7π£Γβ€[ΐιβηί : ν. Κλγθ
"ϋη£Γθ(}νιβηί€(], άο-τιβής V
ΧϊηΐήβηάΙγ, αφιλος V, δυσμ<νής V, δυσχε
ρής V, αηδής Ρ
ΤΤη£πηΐ£ιι1 : ν. Ββ,γγθπ. Τ7η£ηιϊΐ£η1ηβ88,

άκαρπία /, V
ΧΙιιίιιΙίίΙΙϋΗ, άχραντος V
ΧΙπίπτΙ, 4κτ(£νω

~ϋτίξΒΛ.νλγ : ν. Αν/ίντατά
υη§βίΗβι•βά, αδρ£•πτοϊ V
ΐ7η^6Π6Γ0υ8, άνΑιύθιρος Ρ
ΤΙηξοάΙΪΊΙβΒΒ, άσίβίΐα/, δυσσίβιια/, Γ
ΙΙηί,'ίκΙΙν, Αθ«>5 V, άσιβής, δυσσ«βής. Ιη
αα ιιη§ο(11γ πιαηηθΓ, άνοσίως Ρ

Τ7η£θνβΓηΗ,1>1β, άχάλινος, δύο-αρκτος V
υη§Γ{ΐΟβ£ιι1, άχαρις, άκομψοϊ V

ΐΐη^ταοίοαβ, Αχαρις, άγνώμων
ΤΤη^Γ&ίβίιιΙ, αχάριστοι, δνσχάριστος V
υη£Πΐ(1§ίη£, άφθονος
ΧΙη§ιιαΓ(3β(1, αφύλακτοι, άφρουρο« Ρ
υη^υβηί., μύρον η
Τ7η££ΐρρϊΐ7 : ν. Όη£οιΊιιη&ΐβ1γ

ϋηηίίρρΐηβββ, οΐζύς/ V, κακάτης/ V, δύη/ V, ιτήμα Π, Ρ, άβλιάτης/ Ρ
ϋηη&ρργ : ν. ΧΙη£οΓΐιιιιβ^θ
ΙΙηΙιβ,Γπίθά : ν. ϋηίη)ΐΐΓθά
ΙΤη1ιαι\α.<58(ν1, άγύμναστος V
ΤΤηηβ&1(;}ΐγ, νοσώδης
Τ1ιιηθ»ΐχ1 θ£, ανήκουστοι, άτοπος, ποταίνιος V
Ι7ηηβθάβ<1, άβονκόλητος {ΑβκΚ.)
υηΗρϋϊΐΕΐϋίιΐ", πρόθυμος, άοκνος, άπροφά-
σιο-το» Ρ. ϋη1ιβδί)»ϋη§1υ•, άόκνως Ρ,
άπροφασίστως Ρ
ΤΤηηοΙ^, ανόσιος, άναγνος V
ΙΙηΙιοηοιίΓβθ, άτιμος
ΤΙηηορβά £ογ : ν. ϋηβχρβοίθά
ΤΙηΙΐΗΓί : ν. υηί^ιΐΓβίΙ
υηϊ£θΓΠ1 (θά).), μοκΗίδηϊ Ρ
ΙΙηίηιραίΓθΐΙ, άκφαιοϊ, ακραιφνής
ΌηίπιροΓίβ,ηΐ, φαβλος. ΤΓβαί αβ ιιηϊπι-
ρΟΓίΛηί-, τταρ' οϋδίν τίθιμαι V, Ιν ιταρί'ργ<»
τ(β<μαι

ΤΙηϊηίιαΗίβά, αοΐκητος Ρ
υηϊηϊίΐ&ίβά, βίβηλοί, αμύητος Ρ
Τ7ηΪΓΙ|ϊΙΓβ<3, άθικτος V, άνατος V, άπήμαν V,

άσκηβής V : ν. α/βο Ι7ηΐη)ρ8.ΪΓθά
υηϊηίθ1Η§ίΙ)1β, δυστίκμαρτος V, άσ-ημος Γ,
άσκοπος V, δΰσκριτος V, ασαφής Ρ, Τ7η-
ϊηίβΐΐί^ϊβΐ^, βυσκρίτως V
ΙΙιιίηίΜΐίίοηαΙ, ακούσιος. ΤΙηίηίβηίίοη-
ίΐΐΐν, άκων, ακουσίως Ρ
ΙΙηϊηίβΓΠιρίβά : ν. ΟοηίϊηιΐΛΐ
Ι7ηϊηνΐΙβά, ακλητος
ϋηίοη (\>βΐη£ ίο^θίΙιβΓ), κοινωνία /, συνου
σία /, όμανλία /, V ; (ρυίίϊη§; 4ο§βΐ!ιβΓ),
σύνβισις,/ΐ Ρ, ζ«ΐξις_/, Ρ, κράσις/, Ρ
ΐΓηίφΐβ, Ιϊηϊ(}υθ1)' ; ηββ ιΐς άνηρ, οτ Α τιβ
καΐ άλλος Ρ, οτ διαφ<ροντως τών άλλον
(ΡΙαΙο)
Τΐηϊβοη, ομοφωνία/, Ρ
ΐΓηίί, μονάς/, Ρ
ΤΤηϋθ, £€ύγνυμι, σ-υ{ιύγνυμι, σννίοτημι Ρ
ϋηϊίθίΐ (ββρ. ίη Γη.ιπ'ί;ι»θ), σύζυγος V,
σύζυξ V. ΤΗΪ8 ρονβΓ υηϊΐβϋ, τοντο

ο-υναμφοτιρον (ΏβΤΠ.). ΙΙηϋθάΙ^, άτο
μιας ορμής (ΊΊινο.)
Τ7ηϊϋη{[ (ίυ,οβί.), σύνδκτις/ Ρ

35—2
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ΧΓηϊΙ^, ^ν&η\ι/(ΑτΐβΙ.)
Ι7ηίνβΓ83,1 (αά^.), κοινός, πάγκοινος V; οτ
Η8β πάς οτ ο-ΰμπας. Τ7η.ϊνβΓ83.1 (ίΐώίΐ.)
(Οοαιπηοη ΐβπη, ορρ. Ιο ΡβτϋοιιΙίΐΓ),
το καθόλου (ΑτϊβΙ.). υηίνβΓβαΙ ρι-ο-
ροβίίίοη, πρόταο-ις καθόλου (ΑτίδΙ.).
Ρτουβτο, οί ϋηίνβΓβΕΐΙ 01)8,08, πάντα ήν
4μοϋ (Αηαχαροταί)
ΌΊπνθΓ88,1ΐ7, κοινή, κοινώς; (ω ΓΘ£8Χ<18
ίϊηΐθ), ά«ί, (β.8 Γβ^Β,Γάβ ρΐβ,οβ), πανταχού
ϋηίνβΓΒβ, το 8λον (ΡΙαΙο), το πάν (ΡΙαΙο)
υη)ΐιά§βά, άκριτο*
ΤΤηίϋβΙ, άδικος, σκόλιος, ίκδικος V. Ββ

υη)ΐικί, άδικ&ο

ΤΙ^ΙΙβίΙ^ , αδίκως, βία δίκης V, άνιυ δίκης V

ΧΓΐΐΙεθΠίρυ, αυχμηρός, άκτίνιοτος V
ΤΤηϋηά : ν. Οπιβΐ
Τ7η1άικΙη688 : ν. Οπιβίί^
Ιΐηΐεηϋί (ίΗθ ΪΜΌνβ), όφρΰς μιθίημι (Εητ.)
ΤΙηΙ^ηοτινίη^, ϋηΐίηο'ννίη^ΐ^ : ηνβ λανθάνω
Ι7ηΐ£ηονη, άγνώς, άγνωο-τος, ανώνυμος, άδη
λος, λαθραίος V ; (αάν.) λάθρα, λαθραίως
V, κρΐβδην V, κρνψα Ρ ; ΟΤ η$β λανθάνω
ΙΙη]»πιβηΙβ(], άδακρυς V, άδάκρντος V
Ιΐηΐβ,ννίιιΐ, άνομος, παράνομος. ΙΤηΙ&'ννίιιΙ

β,οί, παρανόμημα Π, Ρ. Ι7ηΐ3Λνίιι1 ΟΟΠ-
άιιοΐ, ανομία /"

,

παρανομία /. Αο<; υη-
ΙβΛνίιιΙΙχ, παρανομίω Ρ. υηίανίίιιΐΐ^,
άνόμως Ρ, παρανόμως Ρ
υηΐβαπί, άπομανθάνω Ρ

υηΙβαΓηβά, άμαθης, απαίδευτος, άμονο-ος,
άνητιοτήμων Ρ

ΤΤηΐ68.νβηβ(1, άζνμος Ρ
ΌΊΐ1βΒ8, €ΐ μή, ίάν μή, πλην €

ΐ Ρ, (ρΙβΟηΟΒίίβ)
πλην (

Ι

μη Ρ

Όπίβί, άμίσβωτος Ρ
ΌηΙθίΙβΓβά : ν. ϋηΙβ&Γηβά
Χΐηΐϊΐίθ, ανόμοιος, (αάν.) άνομοίως Ρ. Ββ
υηΐίΐίβ, άποοτατίω V

ΧΓηΙϊΙίβΙ^, άλογος Ρ

ΤΤηΙΪΠΐΐίβίΙ, άπειρος, &μ<τρος, απέραντος,
άο-π«τος V
,

μνρίος V
. Ιί τνβ.8 ιιηΐίηπίβιΐ

(ΤΗβΓΘ •νν&8 ηο βηά ίο Ο,), άπεραντον ην
(ΤΚηβ.)
Ί7η1οαά, ίξαιρίΌμαι Ρ

ΤΙπΙοοΙς: ν. Ορβη
Τΐηίοοββ : ν. ίοοββ
ΤΤηΙονβά, άφιλος V

ΙΤηΙονβΙ^, άο-τίργής V
,

ϋνσπράο-οπτος Υ:
ν. αΐϊο ΤΤβΙ^
ΤΤηΙυοΙτν• : ν. ΤΤηίοι•ί<ιη8,ΐθ

ΙΙηιη»ίάβηΐ7, άπαρθίνευτος (Εητ.) : β
/.

νΰμφην άννμφον παρθένον τ' άπάρθο-ον

(Εντ.)
ΤΤηπΐ&η8,§θ8.1>1θ, άπορος, άπειθής Ρ, 8ύο-
χρησ-Γος Ρ
υηπιβ,ηΐ^, άνανδρος, θήλυς V. ΙΤηιιι&ιιΙί-
ηβ88, κακανδρία,/ΐ V

,

άνανδρία /, V

ΧΓηπίΕηηβΓΐ^, ο-καιός, φορτικός Ρ
ΤΙηΐη&Γ^β(1, άο-ημος
ΤΤηπιαπϊβά, άγαμος, άδμητος V

,

άλ«κτρος Γ
,

άννμφαττος V
,

άνυμίναιος V
,

ά£υξ V

ΤΙηπιβ&ΙΠΐΐ£, μάταιος
ΧΙπιιιβιοίίαΙ, ώμ<!ς, άγνώμων, νηλιη'ς V

,

άνοιχ-

τίρμων V
,

ανοικτός V
,

ανάλγητος V
,

δυσάλ-

γητος V
.

ΙΙηπίθΓΟΪίπΙΙ^, νηλιως V

Τ7ηπΐθπί6<1 : ν. ΐΓηάθδβΓνβά
υηιηϊη(1£υ1, άμνήμων V. Βθ υπηιίηοΐϊυΐ,

αμνήμονα•
ΊΤηπίίη^ΙθίΙ, ϋηιηίχθίΐ, ακέραιος, ακραιφνής,
ακήρατος, άκρατος, άμικτος, άκίβδηλος Ρ

Όηπιοΐβδίβά, άλυπος, αλύπητος V ; (αάι:),
άλύπως Ρ

ΤΙηΐηοίΙΐβΓΐ^, άμήτωρ V

ΤΙππίοηηιβά, άκλαυο-τος V
,

άνοίμωκτος V

ΤΙηπιονβίΙ, ακίνητος, άτεγκτος V
,

πφιο-κΑής

V

ΤΤηπίΟ^η, άδρηττος V
,

ακήρατος V

ΙΓηηΐυβϊΟ&Ι, άμουβ-ος V
,

άναυδος V. Ρτονβτο,
οΐ ΐΐιβ υηηι 118103,1, ίνος προς λνραν οτ ανλό-.
Ι.τηηαΙιΐΓίΐ1, άτοπος, αλλόκοτος, νπ«ρφνής, οί
κατ' άνθρωπον V

Τ7ηηθ0β88ίΐΓ7, π«ρισ•ο-άς
ϋηηθΓνβά, άναρθρος V: υ. αίβο Η&π)8ΐίηιη£
ϋηοΙ)8θΓν£ΐηί, άο-κοπος V

υηο1)8θΐ•νθΛ, άφαντος, άο-ημος, (αάν.) λάθρα,
ΟΤ Π8« λανθάνω

Τ7ηθΙ>£πΐ8ΐνβ, μ/τριος, κάο-μιος, ον ο-χηματν
ζόμ€νος (ΡΙαΙο). ΧΙποΐ)<;Γυ8Ϊν6ηβ83, το
κάσμιον
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υηοββικϋη^, αναίτιο»
ΤΤηραίά, άπόμισΐο» Ρ
υηρ&1»1»β1β : ν. Τΐηρίβίΐββηυ

ΙΙηρβΓθθίνβ(] : ν. ϋηο^βΓνεά
υηρΗί]ο5ορ1ιίθ8,], άφιλόο-οφο» Ρ
ΤΙηρίΙίθά, ανοικτό; V
υηρίβειβίΐηί, πικρό», λυπηρό», άτίρπή», πλημ-
μώή», δυο-χ«ρή», δίο-χιμο» V, άχαρι» V,

Ιπαχθή» Ρ, αηδή» Ρ, φορτικό» Ρ. Ι7ΐ1-
ρ1β&8Βπίηθ58, δυο-χίρίΐα^/-, αηδία _/

| Ρ
,

το

ΐτταχθέϊ (ΡΙαΙο), δίο-κολόν τι αηά δνο-χ«ρίϊ
τι (2)βί?*.)
υπρΙοϋ^Ηβά, άνήροτο» V

ϋηρ1υο£β(1, άδρπττο» Γ

ΧΙηρ1νΐη(1βΓβά, ακέραιο; Ρ

ΙΙηροΙίβΙιβοΙ, άξ«στο» V; (τηβίαρλ,.), άμουο-ο»,
άπιιρόκαλο» Ρ
ΧΓηρορίΐΙβ,Γ, λυπηρό»
ϋηρορίΐΙ&ΐΊίγ, διαβολή /, Ρ, το {πίφθονον
(ΤΚμ.)
Ι7ηρΓ80<;Ϊ86ά, ίπίίρο», άγΰμναο-το», άμιλέτη-
το» Ρ
Τ7ηρΓΘ,)»κϋθ6<1, κοινό», Ιο-ο» : ς/.' Εο-ον καΐ

κοινον δικαστήριον (ΏβΤΛ.)
υηρΓθπαβάϊίίΐίβί], άπροβοΰλιυτο* (Λτίβί.)
ΧΤηρΓβρβΓθά, άπαράο-κ<υο» Ρ
"ϋηρΓβίθηίϊουβ, μέτριο», •ΐο-ταλή» Ρ
υηρΓΪηείρΙβθ, πανούργο»
ΤΤηρΓΟοΙώπίΘοΙ, ακήρυκτο» Ρ
υΉρΓθβΐ3.1)1β, άνωφίλήϊ, άχρ(Ϊ05, άοτυμφορο»,

άλνο-ιτώή» Ρ, άνόνητο» V. ϋηρΓοβΙ-
ιι!)1}', άλλωϊ, μάτην

ΤΙηρΓορίΐϊοιιβ : ν. ΤΙηί&νοιίΓ&Μθ
ΧΙηρΓΟίθοίβίΙ, άφρακτοϊ V

Τ7ηρΓ0νβ<3, άν<λ<γκτο» Ρ
,

ου βίβαιο» (ΤΗηο.)
ΈΓηρΓονϊάθά, άχορήγητο» (ΑνίβΙ.)
ΧΧΐιρίιηίΒΐιβΓΐ, α{ήμιο», άθωοϊ, ατιμώρητο» Ρ
"ϋη4ΐιβηαΙΐΒ,1)1β, αο-β«ττο» V

,

άπαυο-το» Ρ
ΤΙηφίββΜοηίΛΙβ, άναμφίο-βητο» Ρ. ΧΙπ-
(ρ&βίϊοηβ,βΐν, άναμφισ-βήτω» Ρ
Όηφίθβϋοηβά, άν€ξίλίγκτο5 Ρ, άβαο-άνιστθ5
Ρ, (αάν.) άβαο-ανίο-τω» (2'Αΐ*0.)
ΤΤηΓ&νβΙ, λΰβ, 4ξ«λίο-ο-ω, (τηβΙαρΚ.) 4ξ«νρίο-κ».
υηΓβ,νβΠϊη^ (ο£ ρίοι οί ρ1»7), λνσι»/
(Αήβί.)

ΤΤηΓβ&ά7, οκνηρό», απρόθυμο» Ρ
,

άρρωστο* Ρ.
ΈΤΊΐΓβαάϊηθδβ, βκνο* τη

ΤΙηΓθίΐ], ψιυδή», ύπουλο», ΟΤ Μ8β λόγο» ΟΤ

όνομα {ορρ. ίο Ιργον)
υηΓββ,βοη&Μθ, άλογο». ΤΙηΓβΛβοηιιΙ)^,
άττίΐκότω» Ρ
ΙΙηΓβΟΟηοίΙβά, αδιάλλακτο» Ρ

ΤΙηΓβοοΓάθθ : ν. ΧΙηννΓϋίβη
ΧΙητβ&ηβά, άμουσ-ο», βάναυο-ο»,άπ<ιρόκαλο»Ρ
Τ7ητθ1βηϋΐ1§, άτ«γκτο» V

,

άκαμπτο» V

ΧΙηΓΘΠΙβάίβϊ, άνήκβο-το», ανίατο» Ρ
ΧΓηΓβρβηύβά, άμ«ταμ&ητο» Ρ
ΤΙηΓβρΓΟνβά, άμίμπτο»
υηΓβ^αΐίβά, άμισθο» V

,

(αάν.) άμιο-θί
υΐΙΓΘβίΓαϊηβά, άχάλινο», ακόλαστο». Τ7η-

Γβ8ΪΓ8,ϊηβ<11}', άκολάο-τω» Ρ
ΤΙηΓθνθη§β(1, ατιμώρητο» Ρ
Τ7πΓθ\ν8,Γάβά : ν. ΊΙητβψύ^βά
"ϋηπ^Ηίβοιιβ : ν. υη)ΐχ8ί
"ϋηπρβ, ώμόϊ Ρ
ΙΙηπν&ΙΙβά, άνανταγώνιστο» (ΤΗιιο.)
ΙΙιιγοΙΙ, ίξΛίο-ο-ω V ; (£ογ Γβαάίη^), άν-
απτυθ"θ"ω V

ϋηπιίΗθά, ακύμαντο» Γ
,
(τηβΙαρΗ.) »βκολο»Ρ

υηπιΐ^: ν. Τιιπιπίΐαοιιβ
ΤΙηδβίβ : ν. Ώα,ΏξβτοχχΆ
ΤΙηδ&ίά, άρρητο». Βιιί ηοί νίίΐι Μι πηο
λνοΓίΙβ οΐ ιηίηθ υηβαϊά, άλλ' ουκ (π

άρρητοι» γι τοϊ5 {μοί» λόγοι» ($<ψ/ι.)
Τ7ηβ*1θ&1)1θ, άπρατο» Ρ
υηβ&ίΐβββά, άκόρ€θ-το» V

ΙΙηβοΕίΙιβά : ν. ϋη1ΐ8.Γΐτιβά
ΧΙηβοίβηίϊβο, άν«πιστήμων (ΡΙαΙο)
ΤΤη8οηΐρα1οιΐ8, πανούργο»
"ϋη8β&Γθ1ΐ£ΐΙ)1β, άν€ρίΰνηΤΟΪ Ρ
ΤΤηδβαδΟη&Μβ, άκαιρο», άωρο», (ξηροί V

,

ΊΓηβββΒοηαΜβηβββ, άκαιρΐα /, Ρ. ΧΙη-
868,30η8,1:)1γ, άκαιρα», παρά καιρόν, καιρού

πίρα (Αβββ/ι.), ίν ου δ^οντι (Ββτη.). Ββ-
1ι;ι\0 αηκυί18οηίΐΐ3ΐγ, ϊξωρα πράο-ο-α

(5ορΑ.)
υηβθβιηΐΥ, ά<ική», άκοο-μο« V

,

άμορφο» V
,

άπρητήϊ Ρ
,

άο-χήμαν Ρ. Ιη αα υη8ββπιΐ7
πιαηηβΓ, άκόσ-μω» V

.

Τ7π8ββιη1ϊη683,

άο-χημοστ1νη_/| Ρ, άκοο-μία_/"
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ϋηβββη, Αφανή* λαθραίο* V, άφαντο*
7,

άϊστο* V, άιτοίΓτο* V, τνφλό* V, άνορατο*

Ρ, (αάν.) λάβρα, οτ Μ«β λανβάνκ»
πηββίΐΐθ : ν. ΏϊβίΛίΛ. ΙΙηΒβΙίΙβά, άο-τάθ-

μητο*, άτακτο*, ακατάστατο* (Ώβτη.)

υηβΗβ,Ιίθη, άκίνητοϊ, βίβαιο*, άο-άλιντο* V

ϋηβΙίΛνβη, ϋηβΗοΓη, άκίρακ>* V

Ιΐηβΐιβίΐίΐΐθ: 8νοπΪΒ ρΙυΛβάίι-οπι βΗβαΐΗβ

νθΓβ άΓβ,νη ίη πιβη'β Η»ηά8, χ€ροίν

κολιών ίρυστά 8ι€ττ€ρακ&θη ξίφη (8θρλ.)
ΌΊιβΙϊοεΙ, νηλίιτον* V, άνάρβνλο* V

ϋηβΙΐΓΪηΙίϊηκ, άοκνο*, (αάν.) άοκν»* Ρ
ντίΒί^ιύγ : ν. Χΐβΐχ
υηβΜΜηί, άΐΓ•ιρο», άτ«χνο* Ρ, άν«ηστήμ»ν
Ρ. ϋηβΐπΐϊιιΐ ρβΓβοη, Ιδιώτη* η, Ρ.
Τ7ηβ1ιΐ1£ιι1ΐ7, άτίχνωϊ Ρ. "ϋηδίίϋω-
ηβδβ, άτ€χνία/, Ρ
ΤΤηβΙβΛη, άσφακτο* V

ΊΓη8Ο0ΪίΛ1β, άμικτο*, άιτροο-ηγορο* V, άνομί-

λητο» Ρ. υηβοοΐιΛΙ^ι ά|ΐίκτ«* Ρ. νη-
ΒΟΟίΜΚϊγ, αμιξία/, Ρ
ΤΤηβοϋβό, καθαρά», ακήρατο», άκίραιο*

Τ7η8θρ1ΐΪ8*ίθίΐίθ<1, άδολο*, άφΑήϊ, άκομψο* V

υτΐΆΟΜ$ΙΪ £θΓ, άζηλο* V
υηβοϋπά, ο-αθρά*, βιτουλοϊ. Ββ υηβοιιηά,

νοσίω

υηβοιιηεΙηθββ, ο4δ*ν ϋγι&
ΊΤηβονη, άο-ιταρτο* V, άο-ιτορο* Ρ

■ϋηδρΛΓΪη^. άφ«ιοήϊ, άφθονο*.
Βθ υηβρβ,Γ-

ϊη^, άφιιδίω. υηβρβ,πη^, άφιιδώ* Ρ,

άφθάνω χ«ρί V. "ϋηΒρ&πη^ΠΒβδ, άφιιδία/,Ρ
ΙΓηβρβίΐΙι&βΙθ : ν.

ΙηβδΉ,ΙιΙθ

υηβροϋθά (1)7 »η βηβπι^), άκίραιο*, άκή-

Ρ*™ ^ ττ

"ϋηβρο^βιι: ν.
ΧΙηββ,ϊά. ΡτοννΛ, υη-

βροΐίβη •ννοΓ(1, άιττίροβ μίθο* (Ησηι.)
ΙΓηβΙϋΛΙθ (ΐΐηβίβαά^), ϊμιτληκτο*, παρά

φορο*, αστάθμητο*
Ρ, άβί'βαιο* Ρ, ιταλίμ-

βολο* Ρ, μ«τάρσιοϊ V. ΒθΠί
ΓΒ08* 1ΐη3ί»1)1β ΐ)118Ϊηβ88, &

τοτατον Ίτράγαα (Ββτη.)

υηδίήηβ (» Ιχ)^), άν£η
(τηβΙαρΗ.), άν«μίνο*, οβ

γνώμη* (ΤΗν&.)

Τ7η8ϋΐ(1ϊθ<1, άμιλίτητο* Ρ
Όηβιιΐχίνιβθ, άχιίρωτο* V
υηβαΙ)8ΐωΐίΪΛΐ, κ«νο«, μάταιο», άμοτ|νο*

ν
ϋηβϋΟΟβββίνΐΙ, άτρακτο», άκαριτο* V. Βθ
ιιηβιιοοββδίιιΐ, αποτυγχάνω Ρ. ΌΊιβαο-
Οθβδίηΐΐν, άιτράκτ»* Ρ
ϋηβηίίΛΗβ, ασύμφορο*, ιτλημμΑήβ, ανάρ

μοστο* Ρ, άνίΐΓίτηδιιβ* Ρ. λΙηΒΜϋαΜγ,
αναρμόστωϊ Ρ
ΙΙηβΙΙΓρ&βββά, ανίκητο», ονχ νίΓίρτοξηκτιμο*

(ΑαοΚ.)
ΤΤηβαδρβοίβιΙ, άννιτο-πτο* Ρ

'
-Ίΐτονόητο» Ρ

ΊΓηδ^νοΓη, άνώμοτο*. Ρρ*
\υά& βννοΓη, 1)\ιΙ Α•
8\νθΓΠ, ή γλώο-ο-' ό|»

μότο* (Εην.)
ίβά, άμίαντοΛ■
(1

, άνάλωτο* /.
. ά8άματο* κ

\αηά Νο6 1

|ά•π•α£δί«το*

Ιάνίξ^ιγκτο
%Ρ
άχάρισπ

.η-
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ΧΤ*** ,, 'α "ν°5> οτοίΓΟ», άλλ<5κοτοϊ, άήθη$,
^^ΙΙ^^• υηυ8υ»117> άήβ», Ρ
%*1
ί

^^^λ,'^νακαλύΐΓ™.4κκαλύ^'»• ϋιινβΠθά,
?*>*:Γ£Γώ'

ιπ. &1Γ£ΐρθϊ

^©Γ** 2.ν ! 4,ρ»λ<|ΐ-« ϊχ» (ΡΙαΙο)
*^ -*^ ^β/ν ^•ι -

Βθ

^ **'«θ'Γ*ν^Ν.βο^ Λλοντοϊ, άνιΐΓτο» Γ
'6<3, ώτρντοϊ Κ, ακάματο* Γ, άτηρήϊ

^*°£
αννμ,φο* V, άννμφ«τθ5 Γ

/(9-• ζλ. Ζ17χιρ1θίΐ8£ΐηί
*<&»^ «ίβ^-ββΛ'ήί, άρρωστο; Ρ
^«ί**»—»-«>», Αδάκρυτοϊ Κ
•ν<χ»-β&&ΐ5, οτ ηββ ονδίν νγι&

4»«.«>•0«χ-ιο*, άττρ(ίθιΐ|ΐο5 Ρ. ΙΙη-
ο*•λ>^ οι)χ ίκών, ακουσίας ν".
Ζ1Ζ3 •%νϋ1 ΪΠ§1γ, ήμαρτί ν οίχ

-/*, (οών.) άμαρ-

ΤΙηνίΌΓΛϊΙ^,
1688, φαυλότηί
άπαξιοω
«Γ
Κ. Ρηη-
άγραφα νό-

ντϋΐβπ
ιϊη ϋΐθ

Όρ (ρτβρ.), άνά (ΐίτϊίΑ αβο.), άνω (ινίΐ.
ρβη.) V. Ίίρ ίο, *ιΚ (ΐϋϊίΑ αββΛ 17ρ
άνα V, «Ια Γ. ϋρ-ΜΙΙ (αφ.) «ρ6ιο<
άνάντηϊ Ρ ; (αάν.) ίρβιον Ρ, »ροί 6ρ•κ>ν /
ϋρ-8ΐΐΐίΓ8,άναβαδην(.47•.). ϋρβϊάβάονί!
(αφ.) ΰιττ««, άν<στραμρίνο«, (α<ώ>.) άν<
κάτω, άνω τ( και κάτω V. ΤϋΓΠ Ιΐρβί(1
άο\νπ, άναστρίφ». Μονβ υρ βηά άονη
φοιτάω. ΙΙρλνίΙΓοΙβ, άνβ. Ιΐ'β &11 Π'
νϊΐ 1ι ιηΐ', οίχομαι, ολωλα, οΐκέτ' οΜν «^
ίγώ (Αν.)
ΧΙρίοΓίΐϊά : ν. Βίαιηβ

Ιΐρΐιοΐίΐ : •. 8υρροΓί
υρΙιοΙβΙθΓβΓ, κλινΟΙΓΧΗΟ'ϊ τη, Ρ
υρΐ&ηάβ, τα άνω Ρ
Χ7ρ1ίί(; : ν. Κβ,ΐΒβ. υρΐίίΐβά, ρττίωροϊ Ρ
μ.ίτάρα-105 V
ΙΙροη, Μ (ινίΐ/ι άαΐ. αηά ραι.)
Τ7ρρβΓ, ίιιτίρτίρο; V, ο άνω Ρ. ΙΙρρβΓΠΙΟβί
νττίρτατο! V

ϋρή^ΐ : ν. (1) δίπα^υ, (2) ,Γυβΐ
ΤΙρΓοαΓ, θόρυβοι ΤΠ, ταραχή/, Ρ. Βθ II
ιιρι•οαΐ', θορυβίω αηά θορυβίοραι. Ρ, ταράσ
ο-οραι Ρ
ΙΙρεβΙ, άναο-τρίφω, άνατρ^ττω, άνω τ€ καΐ κάτ(

στρίψω V

Χ7ρδίιοί> : ΤΗθ υρβίιοί ο£ ίΐΐθ πιβιίίβΓ ίδ
(κ τούτων τ^ίρι.γ^γν»ται {Ώβτη.')
ϋρβίβ,Γί, ν«5πλοντοϊ (ορρ. Ιο άρχαιονλοντοι
Ρ. υρβίβ,Η νββ,ΙίΗ, άρτ£•η•λοντα χρή
ματα (Εητ.)
"ϋρΙιίΓηβά, ίττιοϊ V
υρν»Γ<ΐ8 : «. Ιίρ
ΙΐΓΐιβ,ηθ, χαρί€ΐ5, ίνιτροο-ήτορο* V, αστίϊοϊ /
ίύτράττίλοϊ Ρ
ΤΙγ^Θ, ΙΙγ§Θ ΟΠ, ιτίίβω, 4•7Γ€£γω, 4•π•κπΓ«ύδ«
<ΊΓθτρννω, τταροξίνω Ρ, οτρννω ί7

^

ΤίΓ^βηί, άναγκαΐοϊ. ΙΐΓ^βηΟΥ, ανάγκη ^

ϋΓ^βηίΙ^, οττο«δη. νβΓ}τ ιΐΓ^βιιΙΙ^, ιτάν

σ~π•ου&5 Ρ
ϋη, άγγο$ η, Γ, λίβηϊ ΤΠ, V, τίίΓωμα η, Ρ

κίτοϊ η, V, τιϋχο» η, V
,

νδρία _
/, Ρ

1783^6 : V. ΟϋδίΟΠΙ

ΙΙββ («ΜΟβ<.) : υ. Αάν&ηίΛβθ. ϋββ (νιβίη^
χρήο-ΐϊ/, Ρ
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"ϋηβθβη, Αφανή*, λαθραίος V, άφαντο* V,

άϊστο* V, άίΓΟίττο* V, τνφλί* V, άνόρατοϊ
Ρ, (αάν.) λάθρα, ΟΤ (Μ« λανθάνω
ΤΙηΒθΙΙΙθ : υ. Ί&β\λτ\>. ϋηββίίΐβά, αστάθ

μητο*, Ατακτο*, ακατάστατοι (ΰβτη.)
ϋηβΐΐα^θη, ακίνητο*, βέβαιο*, άσάλοιτοϊ V
υηβηβ,νβη, ΤΤηβΗοπι, άκίραιο* V
Ι7η8ηβ8.ί.ηθ: δνοπίβ ρΙυεΙίβάίΓοιη βηβαύΗβ
■ννβΓθ άΊ•αν/η ίη ιαβη'8 ηβ,ηάδ, χ€ροϊν
κολιάν ίρυστΑ διπτιραιώθη ξ£φη (6'ορΑ.)

ΧΤηΒηοά1, νηλίιτου* V, Ανάρβνλο* V
Τ7η3ηΓΪη1άη§, άοκνο*, (αάν.) άοκνο* Ρ
"ϋηύφΛίγ : ν. ν%\γ
ΤΙηδ1ίί1£ΐΐ1, άιτ-ιιροϊ, Α«χνο* Ρ, άνπτιστήμαν
Ρ. ΌΊΐΒΐηΙίιιΙ ρβΓβοη, Ιδιώτη* τη, Ρ.
Χ7ηβϋ1£η1ΐ7> άτίχν»* Ρ. ϋηβΐιΐΐ&ιΐ-
ΠβδΒ, άτίχνία /, Ρ
ΤΤηβΙαϊη, άσφακτο* V
ΤΤηδΟοίβ,οΙβ, άμικτο*, Αιτροσήγορο* V, άνομί-

λητο* Ρ. ΐΓηδΟοίβ,Μχ, άμίκτω* Ρ. ΤΙη-
8Ο0Ϊ&1)ϊϋΪ7, Αμι{£α /, Ρ
ΤΤηβΟΪΙβά, καθαρά*, ακήρατο*, άκίραιο*
ΤΤηβορηίβΐίοϊΐίβά, άδολο*, άφ<λή«, άκομψο* V
"ϋηβου^Ηί £ογ, άζηλο* V
ΤΙηβοιιηά, σαθρά*, Φιτουλο*. £θ 1111301111(1,
νοσ^α

ΤΙη8θυη(1ιιβ88, ονδίν ύγιΑ
ΙΙηβονπι, άο-τταρτο» V, άσιτορο* Ρ
Τ7η8ρ&ιϊη§, Αφηδή*, άφθονο*. £θ ιιηβρη,Γ-
ίη£, άφίΐδί'ω. ϋηβραπη^, άφ«ιδώ* Ρ,
Αφθονώ χ€ρ£ V. υη8ραΐ'ίη§ηβ88, άφιιδία/,Ρ
Τ7ηβρβ&1ί£ΐΙ)1θ : ν. Ιηββ&οΐβ

ΙΙιΐ8ροϊ1θ(1 (1>7 μι βηβπι^), ακέραιο*, ακή
ρατο* V
ϋηβροΐιβη : ν. ΤΤηβαϊά. Ρνονβτδ, ΤΤη-

βροίεβη ^τοκί, 4ιττ€ρο* ανθό* (Ηοιη.)
ΧΓηβΐΜοΙθ (υηβίβίκΐγ), Ιμιτληκτο», ιταρά-
φορο*, αστάθμητο* Ρ, αβέβαιο* Ρ, ιταλίμ-
βολο* Ρ, μίτάρσιοϊ V. ΌβΐΏΟΟΤΒ,ογ 18 8,
ιηοκί υιΐδΐαίιΐο 0υ8Ϊηβ88, 6 δήμο* Ασταθμη-
τάτατον ιτράγμα (Ώβτη. )
υΐ18ί,Πη£ (ί
ΐ

ΟΟν), άνίημι. ΧΤηδίΠΙΠ^
(ιηβίαρη.), Αναμένο*, αβ το άνιιμί'νον τήϊ

γνώμη» (Τ/ιηο.)

Τ7ηβΐα<ϋθά!, άμιλέτητο* Ρ
"ϋηβαοάιιβά, Αχ<(ρατο* V

υηβιιοβίαιιϋαΐ, κινά*, μάταιο•, Αμ«νηνοι

V

υηβαοοβββίιιΐ, άτρακτο*, Ακαρπο* V. Βθ
ιιη8ΐιοο68δία1, ΑιτοτνγχΑν• Ρ. ΤΤηβτιο-
ΟθβδίΐΐΠ^, άιτράκτω* Ρ
Τ7η8υϋ&1)1β, Ασύμφορο:, ιτλημμίλήϊ, Ανάρ
μοστο* Ρ, ΑνπΓΐτήδ<ιο* Ρ. ΌηΒηϊίαίΛγ,
Αναρμάστ»* Ρ
"ϋηκιίΓραβδβά, Ανίκητο*, ονχ ίπΓ(ρτθ|ίύσ-ιμθ5

(ΑββοΚ.)
ΤΙηδαβρθΟίβίΙ, ΑνίίΓΟίΓΤΟ» Ρ, ΑννίΓονάητο* Ρ

ΤΤηβ^οπι, Ανώμοτο*. Ρνονβτδ, Τηβ 1»η§ιΐ6
Ιϋΐδ 8\νοΓη, οαί (Ιιβ ιιιίικί Γοηιιιϊιικ ιιη-
βν,ΌΓη, ή γλώσσ' άμώμοχ', ή δί φρήν άνώ-

μοτοϊ (Εην.)
υηΐ8Ϊη(βά, Αμίαντο* V : ν. αίαο Ι7η-
πηϊπ^ΐβά
ϋπίΕΐιβη, άνάλωτο* Ρ
υΊιΙίΐιηβΐ"], Αδάματο* V

,

άδμητο* V

ΤΙηΙβ&ίβά (αηά ΝοΙ ίΑ8ΐίη§), ά^ευο-το* V

υπίαυ^Ηί, Απαίδτντο*, Αδίδακτο* Ρ
ϋηΐθβίβά, άνίξ«λεγκτο5 Ρ, Ανιξίταστο* Ρ,
Αβασάνιστο* Ρ
υηΐΐκιηΐνίαΐ, αχάριστο*, Αχαρι* V
,

δνσχά-

ρΜΓΤΟ* V

ΤΤηΙϊθ : ν. Ιοοβθ
υηίϋ : ν. ΤΪ11
ϋηϋΐΐθά, Ανήροτο* V

ΤΙιιϋπιβ1γ, ώμά* V
,

άβρο* V
.

Ώοοναβά ίο

υηώιιοί^ άβαίΐι, ιταναώριο* (1/ηι,,.
Οοπίθ ίΐΐ; β,η αηίίπίθΐ^ Ιιοιιγ, Αωρίαν
ήκ» (Αν.)
υηϋι-ϊιιρ; : ν. Ι7ην?βΛΓΪθά
ΙΙηίο : ν. Το
ΤΤηνοΙά, άρρητο*
ϋηίοΐΐοΐΐβίΐ, Ακήρατο*, άθικτο* Γ, Αψανστο* Γ

"ϋπΙονναΓά, δνο-χιρή*. Ι7ηΙονν8,Γ(1ηβ85

δυσχίρίΐα /, τΑ δνσχ<ρή (Όΐτη. )

ΧΙπίΓΐβά (ίη Ιβ,^-οοιιγΙ), άκριτο* : β. αίβο
ϋπίβδίβά
ϋηΐΓοάίΙθη, άβατο* V

,

άστιβή* V

ϋηίΓΟίιοΙβά, Ατονο* Ρ, άμοχθο* V
,

άτάρα-

κτο* Ρ
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ΙΙηΐΓΐιβ : ν. Γαΐββ
υη*Γ118ί)^ΟΓί1ΐ7, άπιστο»

ϋηνηιίη : ν. ΪΑβ
ΈΓηίννϊηθ, ίξΛίσ-σ-ω V
ϋηυΛίιινΙ, διινό», άτοπο», αλλόκοτο», άήθη»,
ονκ ίΐωθώ». ΙΙηΐΙδΙΙ&Ι^, άήθω» Ρ
υηυΐΐβι-ίΐΐιΐβ : ν. Ιηββαΐϊΐθ
ΤΤηνβίΙ, ανακαλύπτω, ίκκαλύπτω. ϋηνβίΐΘά,
ακάλυπτο» V
ΊΙηνβηβά ίη, 4ΐΓ«ιρο5
ΙΤηνβΧβά, αλύπητο» V
ΙΙηνν&ΙΙβά, άτίίχιστο* Ρ
ΙΙηνβΓίίΙίθ, άΐΓ(ίλ€|ΐ.ο5, άναλκι» V. Βθ υη-
\ΓΗΐ'1ϊ1ίβ, άπολίμω» (χω (ΡΙαΙο)
Όηντ&τγ, αφύλακτο» Ρ
ΤΙΐΐνΛβΗβίΙ, βλονΤΟί, άνΐΊΓΤΟ» V
υηντβ&ΓΪβά, άτρντο» V, ακάματο* V, άταρή»
V, ονκ άπιιρηκώ» V

ΤΙην/βάάβά, άνυμφο* V, άνύμφητο» V
Τΐηνβίοοηΐθ : ν. Χΐηρίβββ&ηΐ;
υηνβΐΐ, νόσων, άσβίνή», άρρωστοι Ρ
ΌΊίλνβρί, άκλανοτο», άδάκρυτο» V
Τΐη'ν/ηοίθβοιηβ, νοο-ώδη», οτ Η8β ο484ν ύγυί»
υηνϊ11ίη§, ακούσιο», απρόθυμο» Ρ. Τ7η-
■«τί11ϊη§1)Γ, άκων, ούχ ίκών, άκονσ-ίω» Ρ.
8Ηβ βίηηβά ιιηνίίΐϊη§1^, ήμαρτιν ούχ
ίκονσία (8θρΗ.)
ΤΙην/ϊαά, ΙξΑίσσω V
ΧΙηννίβθ : ν. ΡΌοΙϊβΙι

υηνάίηθ88β(1, αμάρτυρο» Ρ, (αάν.) αμάρ
τυρο» Ρ
ΤΙη\νοηίβ<1 : ν. ΤΙηυβιιβ,Ι

ΧΤηυρΟΓΐη^ ανάξιο», φαύλο». υηνοΓΐΚί^,
άναξίω» Ρ. υηνΟΓϋιϊηβββ, φανλότη»
/, Ρ. Τΐιΐαίε ιιηνοΓίη^, άπαξιάω
υην/οαηάβά, άτρωτο» V, άπληκτο» V
Τ7η\ΤΓΪΜ»η, άγραφο» Ρ, άγραιττο» V. ΡΗη-
οίρίββ ο£

υηννηΐί,βη 1α\ν, το άγραφα νό

μιμα (ΰβτη.). Ρτονβτο, Δη ιιηντΓϋίβη
ηιοηιοΐ'ΪΗ,Ι ηοΐ ίη βίοηβ, Ιηιί ϊη ίηβ
ηβαΓυδ οί 1116η, άγραφο» μνήμη τή» γνώ
μη» μάλλον ή τον ϊργον (ΡΑ-κο.)
Τ7η7Ϊβ1άίπ§, σκληρά», πίρισκίλή» V, ονκ

ίπυική» Ρ
Όηγοίβ, λύω V

Τ7ρ (ρτβρ.), άνά (νηΐΚ αοα), άνω (ζοΐΐη
ρβη.) V. Χ7ρ ίο, 4*ί {νηΐΗ αοο.). Τ7ρ !
άνα V, Λα V. υρ-ηΐΐΐ (α<#.) όρθιο»,
ανάντη» Ρ; (αάν.) όρθιον Ρ, προ» όρθιον Ρ.
υρ-8ί»ίΓ8,άναράδην(^Γ.). ϋρβϊάβάον,η,

(αά].) ΰπτιο», άνιστραμμίνοβ, (αάν.) άνω
κάτω, άνω τ• καΙ κάτω V. ΤαΓη ηρβίάβ
άο\νη, άναστρίφω. Μονθ υρ αηεΐ άοντη,
φοιτάω. Όρ^νακίβ, άνω. Ιί'β &11 υρ
ννίίΐι ηιε, οίχομαι, δλωλα, οϊκγγ' ού&ν ιΐμ'
4γώ (Αν.)
ΤΙρί)Γ3ίά : ν. Βΐίΐιηβ

ΤΙρηοΙά : ν. 8υρροι•ί
ΤΙρΗοΙβίβΓβΓ, κλινοίΓοιο» τη, Ρ
"ϋρΐ&ηάβ, τα άνω Ρ
Ι7ρ1ί£(; : ν. Β&Ϊ3Θ. υρΐϊίίβά, μ€τίωρο» Ρ,
μίτάρσ-ιο» V
ΐίροη, ίιτί (νηΐΚ άαΐ. αηά ρβη.)
ΈΓρρβΓ, ίιτίρτιρο» V, & άνα Ρ. ΤΙρρβΓΠΐ084,
«ττίρτατο» V

ΧΙρη^Ην : ν. (1) 8ΐΓαϊ§ηυ, (2) συβΐ
Χ7ρΓ0»Γ, θάρνβο» ι», ταραχή /, Ρ. Ββ ϊη
υρΓοαΓ, θορνβίω αηά θορνβίομαι Ρ, ταράο--
ο-ομαι V
ϋρκβΐ, άνασ-τρίφω, ανατρέπω, άνω τι καΙ κάτω

στρίφω V
υρβηοί: ΤΗθ υρβΙκΛ ο£ ΊΗθ ηι&ίίβΓ Ϊ8

,

(κ τούτων ιτ€ριγίγν«ται (ΰβτη.)
ΤΙρβΙαΓί, ν€οιτλουτοϊ (ορρ. ίο άρχαιόιτλοντο»)
Ρ. υρβίΛΐΐ νββίίη, άρτίιτλοντα χρή
ματα (Ευ,Γ.)
ϋρίνίΠΙθά, ϋιττιοϊ V

ΙΓρ^απΙβ : ν. Όρ
υΓΟίΐηθ, χαρ£ίΐ?, «ΰιτροσήγορο» V

,

άστ<ΐο» Ρ,
<ντράπ<λο» Ρ
Όγ^Θ, ΤΐΓ§β ΟΠ, π-ίίβω, ίττίίγω, {ΐΓΜΠΓ€νοω,
έίΓΟτρννω, παροξύνω Ρ, άτρύνω V

ΤίΓ^βηί, άναγκαϊοϊ. ΤΤΓ^βηΟΥ, ανάγκη /.

Ι7Γ§βηνΐ7, οιτον8{. νθΓ^ ιΐΓ°;6η*ΐ7, «άνν

σπονδή Ρ
ΙίΓη, άγγο» ΤΙ, V

,

λ^βη» τη, V
,

τύπωμα η, V
,

κύτο» η, V
,

τ«ίχο» η, V
,

νδρία /, Ρ

ΧΙβλ^θ : ν. ΟαβΙοπι
ΧΙββ (ηώβΐ.) : υ. Αάν&ηΐΛ^θ. ϋββ (ια8Ϊη§),
χρήσι»/, Ρ
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ϋβθ (νβτΐ), χράομαι. ϋβθ οα8ίοιη8.ΓΪΐ7,
νομίζω, αβ νομίζω γλώσο-αν (Ηβτ.), νομίζω
θνσίαΐϊ (ΤΑωο.), ο-»φροο-ύνη ν«νόμ«ττο

(/
Ι

7".). ϋβθ υρ, αναλίσκω Ρ, άιτοχράομαι
Ρ, καταχράομαι Ρ. ΧΙβθ υ ρ ββίοΓβΙΐΜκΙ,
ιτροκαταχράομαι Ρ. ΐΤββ (ββ &Ο0118-
ίοΐΐκκΐ), ί(ωθα, φιλίω. Ββ 1186(1 (1)6 11811ίΐ1),
καθίσταμαι, νομίζομαι V. Οηβ ηιιιχί 1186,

χρηστ&ν Ρ
ϋδβίϊΐΐ, χρήσιμοι, σύμφοροι, (τνμφί'ρων,

Ίτροο-φοροϊ, αρωγοί, έττίκαιροϊ, ώφίλιμοϊ,

ώφίλήοιμοϊ V
,

ονήο-ιμοβ V
,

ίιτιτήδίΐοϊ Ρ.
Ββ υ«βία1, ο-υμφίρω. 8οπιεί1ιίη£ υδβίιιΐ,

ιτροίργου τι Ρ. υββίΐΐ11}', χρηο-ίμω5 Ρ,
ίπΊ.τηδ£ίω5 Ρ, ώφίλ£μω$ Ρ, συμφίρόντω; Ρ,
υββίιιΐηβββ, χρήο-ΐϊ,/5 Ρ
ΤΤββΙβδδ, άχρ«Ιθ5, ίχρηστοϊ, άνωφίλήί, άνω-

φίλητοϊ, άνόνητο5, άκαριτοϊ V
,

άλνο-ιτ<λήΐ
Ρ. ΤΤββΙβδδΙ^, άχρήστωϊ Ρ. ΤΐΒβΙθδδ-
ηβδδ, αχρηστία /, Ρ
υβΗβΓ ίη, ίΐο-άγω
ΊΤβΙίαΙ, ίΐωθώί, νόμιμοι, σ-υνήθηϊ, (Ιθιο-μένος V.

Τ78α8.Πγ, ιΐαθοτωΐ V
,

ΟΤ Ηββ ίϊωβα ΟΤ

φιλίω. Αδ υκυιιΐ, «Ιωθοτωΐ, ώϊ νομίζεται
V. Α& ϊβ ιιβηοΙ ίη α.11 Λτπιίββ, οίον

φιλώ καΐ ιτάσχ στρατοττίδοΐϊ ίγγίγνίσΐαι

(ΤΗηο.)
ΤΙβυΓθΓ, τοκιοτή* τη (ΡΙαίο). Ββ α πβυΓβΓ,
τοκίζω Ρ. 'ϋ&ΜΤγ, Τ0ΚΟ8 τη. ΡΓ»θίί(»
θ£ 11811Γ7, τοκιο-μ6ϊ 7Π, Ρ
ΊΙ&ΜΓρ, καταλαμβάνω, «τφίτίρίζομαι Ρ, 8ν-
ιτάζω V

.

ΙΙδΙΙΓρβΓ, 4 κρατών
"ϋίβηβίΐ, ο-κίίο5 η, Ρ, Αγγο5 η, V

ΧΙίταΟΆί, Ιο-χατοί, άκροι
ΤΤί.ίβΓ ((κΐ}.), ολοϊ Ρ. "ϋΊίβΓ ρββί, ή *άσβ
βλάβη (αορΗ.). ΧΓϋβΓ άθ8ί.Γαοίίοη,

άρδην ίλίθροϊ (Ό«ηι.). ϋίΐβΓ 8ΐ»νβΓ7,
άντικρνϊ δονλ<ία (Ί'/ιιΐΰ.)
ΤΙΙΙβΓ (νβτο), Ιημι, ιτροίημι, άφίημι, φθέγγο-
μαι, ΐκβάλλω, φωνίω, ιτροφωνίω V

,

ανδάκ

V
,

θρο&» V
,

γηρϋω V
,

ίλακον V
,

γ€-γωνίσιο

Γ, <κχ<» V
,

ίκφίρω Γ

ϋΐίβΓίΐιιοθ : ν. Ϋοΐοβ
ΤΤίίβΓΐ^, άρδην, κατ" ακρα9 V

,

ιτρορριζον αηά

ιτρορριζα V
,

ιτρίμνοβίν V
,

άντικρνΐ Ρ
,

άτίχνώ$ Ρ; οτ ν,εβ αά). ιτρ<5ρριζο5 Γ,

ανιτ<5ιτρ€μνοϊ V
,

αί) αντόττρίμνοζ βλλνμαι

(5ορΑ.). Ββ υίίβΓΐ7 ηιίπβά, έξόλωλα.
άνήκιστα πάσχω (ΤΗν,ο.}
ϋΙ/ΙβΓΓηοΒΐ : ν. ϋίαιοβί



ν&οβ,ηί, κ«ν<5ί, ?ρημ.ο5. ναο&η* βραοβ,
ναοαυίΒ, τλ κινάν Ρ, το διάκ«νον (Τήνο.)
νβοίΐΐαΐβ, Ακνίω. ν8,οϊ11β.Ιϊη§; (αά$.), οκνη
ρά», δίφροντι» V
ν&οϊ11αϋοη, ίκνο» τη

ν»§&1)οηά, νβ^Γ&ηίί, Αλήτη* τη, αγύρτη»
ΤΛ, V. 6β & Υ8£ΓΒ,ηί, άλητίίω Γ
ν&§ηβ, άδηλο», άσ-αφή»
Λτ&ίη, κινό», μάταιο;, κούφο», άκρα ντο» V:
ν. αίβο Χΐ8β1β83. νβ,ίη (οοηοβϋβΛ),
χάννοι, Κ6ν<5φρων Υ, ώγκωμίνο» V. Ιη
νίΐϊη, άλλω», μάτην, άνόνητα, δια κινή; Ρ,
ματαίω» V. ν8.ϊη-§1θΓΪ0118, άλαξών Ρ.
νΒ,ίη-^ΙοΓίουβηβββ, άλαζον«ία /', Ρ

νβ,ΐβ: ν. "νΊιΙΙβν
ν»1Ϊ3,η<; : ν. Βπινθ
νβΐϊά, κύριοι, βέβαιο». Βθ νβ,ΐΐίΐ, Ισχύω Υ

.

Μακ:θ ναΐϊά, κυροω. νβίκΐϋν, κϋρο» η
ΥβλΙ&γ, νάπη /, νάιτοϊ Π, Υ, βήσσα /, Υ,

γίαλον Π, Υ
,

άγκο» ΤΙ, Υ
,

κολττο» τη, Υ.
Οί ΟΓ οβίοη^ϊη^ <*> νβ,Πβνβ, ναπαίο» Υ.
"^ιίΐι ΙίΡαυίίίαΙ ναΐΐβνβ, €ναγκή»(Ρίη<2.).
Τνίίΐΐ ΠΙ&ην νβ,ΙΙβνβ, πολνπτνχο» Υ

ν»1οιΐΓ : ν. Οουτας'θ
ν&Ιϋ&Μθ, τίμιο», (ντιμο». ΥβΓν ναΐιιαβίβ,
πρότιμο» Ρ, πολλον άξιο» Ρ. ΜοΓβ ναΐΐΐ-
»1)1β, πλίίονο» άξιο» Ρ
ν&Ιυ&Ιϊοη, τίμησα»/ Ρ

ν&ΐΐΐβ (βΐίδβί.), τίμημα η, τιμή/, Ρ, αξία/ Ρ

νβίαβ (ί)βτ6), τιμάω, άξια» Ρ. Υβίαβ
Ιιί^ΗΙ^, προτιμάω, ίναριθμί'ομαι (Ειιτ.),
π«ρΙ πολλον ποιίομαι Ρ. Υ(Λ\1β ΠΙΟΓΘ
Ιιί^ΐιΐν, π«ρΙ πλίίονο» ττοιίομαι Ρ

ναΐίΐβίβββ, φανλο», αλόγιστο! Υ

Υ&ώ. : ν. \να^οη. Ϋβ,η, νΛη^ιιβ,Γά, οί
προτίταγμήΌ^-ϊβη.), το προταχθίν (Χβη.)

ναηΐβ]], φιύγιο, άττοφίνγω, αφανίζομαι, άφαν
το» Ιρρω (Λ'ορΛ.). ναπίβΗθά (αφ-.),
φροΰδοϊ V

,

άφαντο» Υ; (αάν.) ίκττοδών
ν&ηίίν, χαννοτη»/ Ρ
Υ&τι<χα\ύι : ν. ΟοηφίθΓ
ναη1»§β-8Γθνιηά, £γοπι α, (κ π<ριονο-ία»

(Ώβιη.)
ν&ροιιι•, άτμο» τη, Υ

,

άτμ(» / Ρ. Εηιίί
νβ,ρΟΙΙΓβ, άτμίζω Γ

ν&ΓΪ&1)1β, ποικίλο», αΐόλο» Υ
,

<νμ«τάβολο» Ρ
Υβ,ι-ίη,ηοθ, διαφορά / Ρ. Δί νβ,ΠΗ,ηοβ,
διάφορο». Ββ αΐ νβ,ΓΪβ,ηοθ, διαφάρω» (χω
(Ρ«τη.). 8βί 8.1 νβ,Γΐβ,ηοθ, διαβάλλω Ρ
ν&ΓΪβ^αΙθά, ποικίλο», παμποίκιλο» V

,

αΐάλο»

Υ

Υ&τν&1γ, ποικιλία / Ρ, ποίκιλμα η, Ρ,
πολνιιδία/ Ρ. Ρτονβτύ, οί νβτίβΐϊββ οί
ίοΓίυηβ, Ζβυβ ΟΓάβΓβ ίΐιίβ ογ ϊϊιβ,ί,
Ζ<ν» τά τί καΐ τά νίμ«ι (Ρίηά.)
Υ&ΤΪΟΜΒ, παντοίο», παντοδαπο», ποικίλο»,

πολν<ιδή» Ρ, αΐάλο» Υ
,

παναίολο» Υ

ν&πουβί^, παντοίω» Ρ, παντοδαπΔ» Ρ
νΛΓηίβΗβά (τηβΙαρΚ.), κφδηλο», κίκιβδη-

λ<υμ{νο« (Λτ.)
Υβ,τγ (αϋΐ.), ποικίλλβ

ΥίΐΒθ : ν. ϋπι
ν»88α1, υπήκοο»
ναβί: ν. θΓβ»ί. ν&βΐΐ^, μνρία ιοΐΐΚ
ϋοιηρατ. ΥλβΙ ^ιιαηΐίΐ^, θαυμάο-ιον 8σον
Ρ
Υ&χχΜ (βκδβί.), ψαλί» /, Υ. ν«Ηΐ1ί οί
Ιιεανοη, κνκλο» τη, V

,

ή οΰρανία άφί»

(ΡΙαΙο). νβ,νΐΐΐβά, κατηρ«φή» Υ

Υ&αΐί (»β^δ) : ν. 3 ιιηιρ
ν&ιαηί : ν. ΒολβΙ;

νβ»1, κρία μόσχ«ια (ΧβΛ.)

36
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Ύββτ : ν. Τυπι
νβ^βίίΛΙββ, λάχανα η, ρΐ, Ρ. νβ^βί&Μθ
ΠίΕίΛθ*, τα λάχανα (Ατ.). νβ^βίίΛΙβ-
ντοαιαη, λαχανόπωλι»/(.<1?\). 0»ί1ΐθπη§
θ£ νβ§βΙαΙ)1β8, λαχανισμ.05 τη (Τ/ιικ.)
νβΐιβπιβηοθ, 4ξντηϊ / Ρ. ΙΥβ,ηίίο νβΐιβ-
Πίβηοβ, το ίμιτλήκτωϊ οξύ (ΤΗηο.)
νβΐΐβπίβηί, ίμπληκτο», οξύ», Ιο-χυρόδ, λάβροι,
ν«ανικό$, σφοδρά» Ρ, Ιταμά» Ρ
νβΗβπιβηίΐ7, σφόδρα, ϊντ€ταμ.ίνωϊ (Πβτ.),
οτ ηββ ιτολϋϊ : ν. αίβο νί§οιΐΓ
νβΐΐϊοΐβ, οχο» τη, όχημα η
νβίΐ (βιιοβί.), καλύπτρα / κάλυμμα η, V,
πύκνωμα η, V
νβΐΐ (νβτο), κρύτττω, καλύπτω, ίγκαλύπτω,
σ-νναμπέχω αηά συναμιτίο-χω V; (τηβίαρη.)
ίττηλυγάζορ-αι (Τ/ιηη.)
Ύβϊη, φλέψ/; (ο£ πιβί&Ι) πηγή/ Γ
Υβίοοϊΐ^ : β. 8ρββά
Υβηαΐ, «νιο* Ρ, δωροδόκοϊ .Ρ
νβηεΙοΓ, ιτρατήρ »ϊ, Ρ
νβπβΓίΛΙθ, σ•«|ΐν05, παντόσίμνο» V, αΙδοίο»
V, γίράο-μκ)5 Ρ"

νβηβΓίΐΙ)^, 0-ίμ.νώϊ
νβηβΓαΙθ, νβαβΓβ,ίϊοη : ν. ϊνβνβΓβηοβ
νβη^β&ηοβ, δίκη / τιμωρία / νίμ<ο-ι« /
τ£ο%»/ V, ποινή/ V. Όβ,γοί νθη§β8.ηοβ,
ήμίρα δικηφόροϊ (Αββαίι.). Ταΐίϋ νβη-
§θ8.ηοβ, δίκην λαμβάνω : •«. ίώο Ρυιιίϋΐι-
ΗίβηΙ
Ύθηοπι : ι>. Ροΐβοη
νβηΐιΐΓβ (8ΐίόβί.), κίνδυνο» »», κινδυνινμαη,
τόλμημα 71, Ρ
νβηίαΓΘ (»βΤΟ), τολμάω, κινδννίύω, ρί-πτω
κίνδυνο V V
ΎβιιίιΐΓββοπιβ, φιλοκίνδυνο»Ρ: ν. αίβο Βοία
νβΓ&ηεΙίΐΙι, <Λ6ου<τα/ (ΰοτη.), στοά/, Ρ
ΎβΛβΑ : ηββ λόγω ΟΤ άπο ■γλώο-σηβ. ΥβΓ-
Ιοβ,Ι £&οί1ΪΙγ, το ινχίρίϊ τών ονομάτων κοΛ

ρημάτων (ΡΙαΙο)
νβΓ^Οββ, πολύλογο» Ρ. ΥβΛοδΐί^, πολυ
λογία /, Ρ
νβπί&ηί, χλωρο«
νβκϋοί, ψήφο» / Ρ. Οίνβ & νθπϋοί,
ψηφίζομαι

νβΓάΟΓΘ, χλόη /
ΥβΓ£β (»«£«<.), το Ιο-χατον. «Γιιβίί »ί ίΗβ
νβΓ§6 οί ίΗθ 1)Γβ&1ίβΓ8, παρ" αυτήν τήτ
ραχίαν (ΤΚϋΟ.). ΥβΓσβ οη (νβτο), τώ»

ιτρ05 τι Ρ, ρέπω ίπί τι Ρ
νβΓ§θΓ (βαοΓΪβΐ&η), νωκίρο» τη (ΡΙαΙο,

Ηβτοηάαβ)
νθΓΪ£7: *>. Οοη6πη

νβπΐ^ : ν. Τηιΐν•
νβΓ8»ίί1β, €ΰτρά-π•€λο5 Ρ. νβΓΒ&ίίΙΪΙ;/, ποι
κιλία/, Ρ, €ντραιτ€λία/, Ρ. Λ^ϊΛ ώε
ηιοκί §Γϋθθ£α1 νκΓϋβ,ΙϊΙίί.ν, μττά χαρίτη
μάλιοτα «ντραπίλω! (Τ/ιν,ϋ.)
νβΓ8β, 8

., ϊιγο9 η. Ραί ϊηίο νβΓββ, ίντκν»
ίΐϊ ϊΐΓ05 (ΡΙαίό)
νβΓΒβά ϊη, ίμιτίΐροϊ, Ιπιστήμων Ρ
νβΓΐβΐ3Γ£16, Ο-φάνδυλοί »»», ρ

/

νβΐ'γ, μάλα, άγαν, λίαν, πάνυ, κάρτα, ο-φόορα,
Ισχνρω*
Υβββθΐ : ν. (1) 81ιΐρ, (2) ΌΊη. Βγοπκ
νβδδβΐ, χαλκίΐον η, Ρ

,

χάλκωμα η, ΐ
,

χαλκό! τη, V

νββΐ, χιτών τη, χιτωνίσχοΐ τη, Ρ
νβ8ίϊΙ)ϋΐ6, πράθυρα η, ρ/, προπυλα «, ρ

!,

προπύλαια η, ρΐ, Ρ
νββϋ§θ : ν. Τγβλθ
νβδίιηβηί., νβ8ίιΐΓβ : ν. Ο&πηβηί.
νβίβΓ&η : ωββ Μαραθωνομάχη« τη (Ατ.) στ
ουκ αιτίίρο! πολέμων Ρ
νβχ : ν. Ρβϊη. Έβ νθΧθά, χαληταίν*,
δυο-φορίω

νβΧ&ίίοη, λύπη/ δυο-χίρ6ΐα / ί7) αγανάκτη
σα» / Ρ, δυσ-χ6ρ€5 τι (2)β?».), δΰσχολον
τι (Ββτη.)
Υϊίΐηάβ, σιτία, η, ρΐ, Ρ

νίβΓβ,ίθ : φ. 81ι&1ίθ, ΤγθπιΙ)1θ
νϊοβ, κακόν, η, κακία/: ν. αίβο ^νϊο^β<1ηβ53
νϊοβΓ07, βπαρχο» τη, Ρ
ΎνΛτιϋγ : ν. Νθίξ\ι\κ)\ιΛοοά
νϊοίουβ: ν. νίίοίβά
νϊθΪ88Ϊ4ϊΙ<1β8, μτταβολαί / ρΐ. Τΐΐθ νϊΟΪΒ-
8Ϊ(ΐΐάβ3 θ£ ίΐΐθ £υΙαΓβ, το αο-τάβμητοτ
τοβ μΑλοντο» (7%Μ0.)
Υΐοϋοα, «ρ«ίον η, σ-φάγιον η, προσ-φαγμα η,

7
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νίθίθΓΪθΤ19, κρίίσ-ο-ων, νικηφόρο* V, ύιτίρ-

τ«ρο9 V, καλλίνικο» V, παγκρατή» V, δαίων

<πτίρτ€ρο5^. Ββ νϊούοπουβ, νικάω, κρατίω.
νϊοίθΓΪθα8ΐ7, <ξ ϋ•ΐΓ«ρτίρα5 χιρά» (8ορη.)
Ύΐοϊοτγ, νίκη /, κρότο» η, τροιτή δορά» Κ,
το καλλίνικον V. Οί ογ 1)β1οη§ίη£ ίο
νϊοίΟΓ^, καλλίνικο» V, ίττινίκιο» V, νικη

τήριο» Ρ. Οϊνίη^ νΐοίοιγ, νικηφόρο» V.
ΡΓΙΖβ οί νίοίΟΓγ, ΤΟ νικητήριον, ΤΟ ίίΓΙ-
νίκιον (βορΚ.). 8οη£ ο£ νϊ<Λοτγ, καλ
λίνικο» Ιίμνο» (Ρίηά.)
νίοί)ΐΐ8.ΐ8 : ν. Γοοά. νϊοΐυαΐ (»π βπιιγ),
ίΐΓίσιτίζομαι Ρ
νίθ -ϊνίίΐι, ίρίζω, άμιλλάομαι, αγωνίζομαι,
διαμιλλάομαι Ρ, διαγωνίζομαι Ρ, φιλοτι-
μ-ί'ομαι Ρ
Υ'ν&π (ηώβΐ.), 94α / ίψν» / ιτράσοψι» /;
(τηείαρΗ.), γνώμη / 8<5|» / ^νΐίθηοθ
ΐΗϋΓθ 13 8. νϊί'\ν, κατόψιοϊ V. Εαΐΐ
ΗηάβΓ νίβν, <αττίιττω ιΐβ βψιν (ΡΙαίο)
Υ\νντ (νβτΐ) : ν. 8ββ
νϊ^ΐΐβ,ηοβ, •4λάβ«ια/ ^ν&ηίοί νΐ§ί1&ηοθ,
το άφνλακτον (Τ/ινο.)
Υϊ%\\άτιΙ, «ύλαβή». Βθ νϊ§ί1&η*, φυλάσ
σομαι
νϊβΟΓΟΙΙβ, Ισχυρά», δραστήριοι, ίρρωμίνοί,

ακμαίο» V, €*τονο» Ρ, Ιταμά» Ρ. Βθ
νΐ§ΟΓ0113, άκμαζα), Ισχύ», «ύθίνίω α»(Ζ

«νθηνάο, σφριγά» Γ. Τ1ιβ7 β,ΓΘ νβΓ7
νΐ^οΓουβ οΐιαπιρίοηβ οί ίίΐθ άοοίπηβ,

χορηγοΰσι τοϋ λάγον μάλα Ιρρωμίνω»

(ΡΙαίο). Ιιβ88 νϊ§ΟΓ0113, άμβλΰτίροϊ Ρ
νϊ^ΟΓΟαβΙ^, €ντόν»» Ρ, Ισχυρώ» Ρ
Ύϊ^οιίΓ : ν. Αοίϊνϊί^, 8ΐΓβη§11ι. Αίίβ,οΐίβά
νΐΐΐΐ νϊ^ΟΙΙΓ, ΊΓολν» ίνίκίιτο (Τ/ιιιο.)
νϊΐθ, αίσχρά», φαΰλο»
νϋβηβ83, το φαΰλον V, το αίσχράν Ρ,
αίσχράτη»/ Ρ
νϊΐΐβι^β, κώμη/. νΐΠ&£ΘΓ, κωμήτη» ί»
νϊΐΐίΐϊη, νϊ11»ΐηοιΐ3, πανούργο» : ν. αίβο
ΥΠ&βά
"νϊΐΐβίη^, πανουργία/: ν. αίβο ^νϊοίτβάηβββ

"νϊηόϊΐοαί*, άπολογίομαι Ρ. Οηβ ιτηιβΐ;
νϊηάίαιίθ, άπολογητίον Ρ. νϊηάΐοβί,ϊοη,
απολογία/ Ρ

νϊηάϊοίΐνβ, μνησίκακο» Ρ. Ββ νΐηίΐϊοΐϊνβ,
μνησικακία Ρ
νϊηβ, αμπ«λο» / οίνη /, V. Υϊιιβγ&τά,
βρχατο» τη, V, άμπιλών τη, Ρ. Ϋχηβ-
<1γ688ΘΓ, άμιτίλουργίϊ τη (Λτ.)
Ύϊηβ^Β,τ, ί£ο» η
νϊηί»^β, τρυγητό» τη (Τήνο.). ΟβίΗθΓ
ίΐΐθ νϊηί&£θ, τρυγάω
νίοΙαΓ,Ο

(00.11)8, βίο.), σνγχίω, παραβαίνω
νίθ1»ΐίοΙ1, σνγχυσι»/, Ρ
νίοίβηοθ, νβρι»/ βία/, χ(Ιρ*%/,ρΙ, βιαι<5-
τη»/ Ρ. Ββ§ίη 8, άοβά οί νϊοίβηοβ, άρχω
χίιρών αδίκων Ρ. Όο νϊοΐβπεβ ίο. βιάζομαι
νίοΐοηί, δ<ιν<ί5, βίαιο;, χαλίΐτί», σύντονο»,
κρατίρίϊ αιιά καρτιρο», ββριμο» V, λάβρο»
V, (ιτίσσντοί V, {{αίσιο» V, σφοδρά» Ρ
Υίοίβηίΐ^, βιαίω?, σφάδρα, λάβρα* V, βία V,

ιτρο» βίαν V, ιτρο» τό καρτίρόν (8ορ}ι.).
δρβαύ νϊοίβηίΐ^•, λαβροστομί» (Αββοη.)
νΐοΐβυ, Ιον η. Ββά οί νίο1βΐ8, Ιβνια/(^Γ.).
Οί νίοίθί οοΙονίΓ, Ιοδνίφή» (Ηοτη.).
λνΓΘΑΙΗβίΙ τνϊίΐι νίο1βΪ8, Ιοστ<φανο» V
νϊρβΓ, ίχιδνα/ ίχι» τη, Ρ
νϊΓ^ίη, τταρβίνο»/: ν. αίβο Μβ,ίάβη, Οϊτΐ

νϊΓρηϋ^ : υ. Μαίάβηΐιοοά
νϊπΐθ, άνβρίίο», ανδρικά» Ρ. νΪΓΪ1ϊΐ7, το
άνδριϊον (ΤΗ,ΙΚ.), τάνδρ«ΐον (Ευ,Γ.)
νΐΛαβ, άρ«τή / καλοκαγαθία / Ρ, άνδρα-
γαθία/ Ρ. ΡΓθίβηά Ιο νΪΓΐυβ, Ρ1&γ
ίΐιβ Ιιοηοκί; πιαη, άνδραγαθίζομαι (ΤΗηο.)
Υϊτί\ιο\χ3•. ν. (3οο(1. νΐΓΐαουβί^ : ν. Α^βΠ
Υίβϊοΐθ, φανιρά», δήλο», ίμφανή», (ναργή»,
κάτοιττο» V, ιτιφασμίνοβ V, καταφανή» Ρ,

ορατά» Ρ. νίβϊβΐθ οΐί,ΐβοίβ, τά ορατά
(ΡΙα(θ). ΒθΟΟΠΙΘ νίβϋοΐβ, φαίνομαι, φαν
τάζομαι
νΪ8Ϊΐ)1γ, φανιρβ», ίναργώϊ, ίττιφανώ» Ρ
Υϊβίοα (Ιΐιίιι<ί βββη), φάσμα η, φάντασμα
η, V; (8Ϊ81ιΐ), «+μ/
νί8Ϊοιι»Γ7, α, μ(πα>ροσκάπο» ηι (ΡΙαίο),

μ«τ«•ρολ4σχη» τη (ΡΙαίο). ΡνονβτΒ, οί
νί8Ϊοη8,Γ7 Ιβ^ΪΒίΕίϊοη (ΟαΒίΙθβ ΐη ίΗβ
λιγ), «νχαΐ» βμοια λίγιιν (ΡΙαάό), ιτολνηία

ή κατ «νχήν γιγνομίνη (ΑτΊάΙ.)
νΐβϊί (βζώβΐ.), <<σοδο»/ τράσοδο»/

36—2
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νϊβίί, ιτροσίρχομαι, «ροο-ιιμι, φοιτά•, ίιτι-
σκοιτί», Ιιτιφοιτάω Ρ ; (ρυηΪΒΐι) {ΐΓΟίττιυ»
V. ΤΗου νΐΒΪίββί νιΛ βθνβη^) **-
#ρχ«ι λ£αν (Ενν.). Οηβ Μαβί νίβϊί,

φοιτητίον Ρ. νίΒΪΙίΐΙβ («ίόβί.), φοίτησίϊ
/| Ρ. νΐβϊίβ,ίΐοη (ο£ α ο&ίαπηί^),
υκιριιοι τη
νϊίαΐ : νΐΙ&1 ραι-ί, κα£ριον (^ο»».). Ύΐ1»1
ρπηοϊρΐβ, ή ψνχή. ΜβΙαρΗ. νϊί&Ι
ϊπίβΓββίΒ, τα μέγιστα διαφίροντα (ΤΆΐίΟ.)
νϊίΪ8.ίβ, φθίίρω, διαφθίίρ»
νϋαρβκιίΐοη : ν. Β1»πΐθ
"νϊνβ,οίοιίΒ, «ίθυμΟΪ
νίνκΐ, σαφήϊ, ίναργήϊ, 08 ίναργίϊ 8ν«ιρον
(Ηοτη.)
νοοβ,Ι, νοίοβΜ, φ«νή€«. ΡτονβτΒ, Ύοϊο&-
ίιιΐ οπί^ ίο ίΗθ \ίΪ8θ, φωνα«ντα <τνν«τοϊοιν

(Ρίηά.)
νοίοθ, φώνη/ φθόγγο» ί», φθέγμα «, Φή|"|
/, φώνημα η, V, «ψ/ V, α4δή/ Γ, γήρν*/ V, γήρνμα η, Γ. \^ϊΐ1ι α βηθ ογ
βνθβίνοϊοβ, ίΰφωνο», μ,Α£φ<ονθ5 (8αρρΚο).
"ννίΛ & Ιοπά νΟΪΟβ, λαμιτρόψοινοϊ (Όβτη.).
0£ πι&η^ νοΐοθδ, ιτολύγλωσσο» V, ιτολίρ-

ροθο» V. ΡγλοΙΪ8Θ ίΐΐθ νΟΪΟβ, φωνασκώ
Ρ. νοΐοβίβδβ : ν. δϊίβηί
Ύοίά : ν. Επαρί7• Νοίΐ &η<1 νοίά", ακιιρο»
Ρ
"νΌΙ&ίΐΙβ, κοδφο;, νίανικο», Ιταμοϊ Ρ, μοιρ
αίο» V. νοίβ,ΐϊΐβ ίαΐΐϊ, κουφοί και «τηνοί

λόγοι (ΡΙαίο), κ<5μ.ιτο5 (Μταρσ-ιοϊ (Ευτ.)
νοίο&ηο, ρΐαξ (1&ν&-8ίΓ64ΐη) τη, Ρ, ρίαξ τοΟ

ιτνρόί (Τ/ίΙΚ.), 'Ηφαιστοτίνκτον σέλα»

(ιδΌρΑ.), φο£νκτσα φλόξ (Ρίηά.)
νοίϊίϊοη : ν. \νΐ11
νοΙαΜθ : ν. Υοΐβ,ϋΐθ

νο1ΐιη4»Γ7, 4κών, έκοίσιο5, αυτόματο», αν-

θα£ρ£τοϊ (8θ1ί-θ1ι088η), αντ«ιτάγγΑτο»,

άιταρακλητο* Ρ. νο1υΐΐί&Γ7 β,οίβ, τα
ίκούσια Ρ. νοίιΐπίβ,η^, ίκονσί•• Ρ, ίξ
ίκονσ£α* (5ορΑ.), καθ" ίκονσ£αν (2'ΛηΟ.),
ίθ«λοντ£ Ρ, οτ νββ α4το»
νοΙϊΐηίβθΓ, ΙΘΛοντή» τη, Ρ
νοίαρίυοιιβ : ν. Ιλιχιιποιι8
νοπίΐί, <ξί|«'», Ικβαλλ», ίκφυσάω 7

νοΓβ,οίοαβ : β. ΟΓββόν*
νοΓίβχ, δίνο» τη, 8£νη /, V. ΡτονβτΒ, οί
βχίΓβπιβ ΐΉίΐΙβπ,ιΙίβιτι (νοΓίβχ 18 ΙίίπζΊ,
Δϊνος βασιλίύίΐ, τον Δί' ίξίληλακώϊ ( Λγ. )
νοίθ (βΜΟβί.), ψήφο»/, γνώμη/, Ρ. Ύθ&
((ΙβΟΓΘβ νοίβίΐ), ψήφισμα 11. Οϊνίη£ οί
νοίβΒ, διαψήφισίϊ/, Ρ, ίιπχ€ΐ.ροτονία/ Ρ.
ϋϊνβΓβϊί/ θ£ νοίβ8,ιτολνψηφ£α/(2'ΑΜ€.).
Υοίθ οί οοηάβοαπαίϊοη, ψήφοϊ κατα-

γνώο-<ω« (ΤΗηο.), ή καθαιρούσα ψήφοϊ

(Ζ^βίαβ)
νοίθ (νβτδ), ψηφίζομαι, ψήφον τίθίμαι, ψήφο»
φίρω, διαψηφίζομαι Ρ, χιιροτονί'ιβ Ρ.
όίιΟΟβθ 1>7 νοίβ, διαχ«ιροτονίω Ρ. Κβ|θ€ί
1»7 νοίβ, αιτοχίΐροτονίω Ρ. νοίβ Ε£Β.ϊη8ΐ,
καταψηφίζομαι Ρ, καταχίΐροτονίω Ρ. νοίβ
£ογ β,ώ. ανφΐϋΐα], άττοψηφίζομαι Ρ.
Τοίβ £θΓ & άβΟΓββ, ίΐΓίψηφίζομαι Ρ,
τήν ψήφον ιτοοστίβίμαι Ρ. ΎοΙβ νΐΐΗ,
συμψηφίζομαι Ρ. νίίΐϊΐ βηΐΐίΐΐ νοίϊπο;
ρΟνίΓβΓ, Ισίψηφοί. Ραί ίο ΐΗθ νοί*,
ίπιψηφίζω Ρ, ψήφον ιτροτίθημι (Ι)«Τα.)
νοϋνβ, «ίκταϊοί V. νοίϊνβ οίΓβΗπ^,
ανάθημα η, άγαλμα η
νουοΗ ίοΓ, μαρτυρίω
νοηοΗβΓ, μαρτίριον η, Ρ
ΎννΓ (ίϋδίί.), €Ϊχή/
νο-ϊν- (υβτύ) : ν. Ρι-οιηίδθ

νοντβΐβ, τά φωνήητα (ΡίαΙο)
νο7Λ§β(«ω6βί.), ττλοΐϊηί, στάλο* τη, ιτορ«ία/ ναντιλία / νανκληρία / V, νόντον
ναυστολήματα (Ενν.). Οο&δίίη§ νο^&^β,
Ίταραιτλονΐ 7», Ρ. ΡΉ,ΪΓ ν07Β£θ, ««ιτλοιο/ V, ιτλονϊ οϊρκίϊ τ€ κ«ίσταλήϊ (8ορίι.).
ν07»§[θ 8.0Γ088, διάττλονϊ »«, Ρ. Ύογβίζβ
Γ011Π(3, π«ρ£π•λου» τη, Ρ
νο78.§θ (νβτύ) : ν. 8»ϋ
ν078.§ΘΓ, οδίτηϊ 171, V, ΙμίΓορο* τη, V
νιιΙ^ίΐΓ, φαύλοι, βαναυσοϊ, φορτικοί Ρ,

αγοραίοι Ρ, άιτ•ιρ<ίκαλοί Ρ
Υ\ή%&ήίγ, βαναυσία / Ρ, το φορπκόν
(Αβ8θΗνηβ8), το άΐΜίροκαλον (Χβη.).
νϊϊ\Αΐ νΐΐ1§£ΙΠΐ7, φορτικώί Ρ
νυΙηθΓ&οΙβ, τοβτο» V
ναΙίιΐΓβ, γΰψ τη, αίγνττιοϊ τη



νν

"νν»ί(;, 04ρ(ί« V, ίιτοχρίίω V
"\ν&§ (ίΗθ ί8.ϋ), ο-αίνω V ; (ΐΗθ Ιιββ<3), ο-«£»

"^β£θ, ^8^68, μιο-θόϊ ϊη, Μχηρα η, ρΐ,
(ΐισβοφορά Ζ! Ρ. ΒβΟθϊνθ ^8,§β8, μισθαρ-
νίβ, μισ-θοφορέω Ρ. ΚβΟθϊνίη^ '»8,§;β3,
Ιμμισθοϊ Ρ, μισθοφόροί Ρ. ΐβ.γϊη£ οί
ν&^βδ, μισθοδοσία /, Ρ. ΡνονβτΒ, ΤΗθ
■νν;ι<*68 οί 8Ϊη, τάιτιτίμια Ή)5 8νθΊΓΐβι(αι
(8ορ?ι.)
^α§6 (τνβτ) : ν. ~νί&τ, Κ^ηί
"^Ή,^βΓ, ΤΓίριδίδομαι. Ι ΥΤΆζβΤ ΤΟγ ίβΒ,ά,
ιτβριδίδομαι ττίρΐ τη5 Κίφαλτ)5 (Αν.)
^Β.%ξθΏ, άμαξα/. 0£ 8, να§§οη, αμαξιτοί.
Ρνονβτύ, οί §Γ088 8,1)ϋ8θ

(ς/". ομτ

'Β&Γ§6θ'), βο£ϊ ήσ-ικρ 4ξ άμάξη5 (£>βηι.)
"^β,ϊΐ : ο. ΐΛΐηβηί.
'νν&ίβί, Ιώνη/ V. Ρ»-οι;«τδ, Ι β,πι §Γαβρει!
1>7 ΙΗθ Λνβ,ϊβΙ (Υου Ηβ,νο πίθ οη ίηο
Ιιϊρ), ϊχομαι μί'α-οϊ (Αν.)
\ν»ίί, μίνα αηιί μίμνω, ίττιμίνω, ιτροο-μίνω,
Μ\η, διατρίβω Ρ. \ναί[ ίο γ, προαδέχο-
μαι, ττίριμί'νω, προσ-δοκάω, καραδοκεί», ίκ-

δέχομαι. "^β,ϊί ! ΙπΙσχη. Οηθ Πΐυβί
ν&ΐϊ, μίνίτί'ον Ρ. ΎΥαίΐ υροη, 0«ρα-
ττίύω. Ιλθ ϊη νβΐίι ίο γ, ίφίδρίύω, <νι-
δρινω Ρ, λοχάω Γ, λοχίζω Ρ. Ιιίθ ϊη
Λναϋ ίοΓ \>γ 868,, ναυλοχίω
"ννώνθ ; ν. Υϊβΐά
ΤΥβ,Ιίθ (αεί.), άν€γ££ρω, άνίστημι, 4γ<(ρα Γ;
(ηβηΐ.) ί•γ«£ρομαι. Βθ ίΐ\ν<ι,1νβ, ίγρήγορα
"ίν&ΐΐβίΐΐΐ, ανττνοϊ, αγρυττνοϊ. Βθ ν/8,1ίθ-
ίυΐ, άγρυττνω Ρ. \ν»ΐ£βίιι1ηθ88, Αγρυπ
νία/, Ρ. Τηβ τνβ,ΐίθίιιΐ πιίηά, Ιγρηγοροί
φρόνημα (ΑβϋΰΗ.)

~Φβ.\Ίε, \ν&11πηο;, ΐΓ<ρ(ΐΓατο$ τη, Ρ, ιτορίία
/, Ρ, βαδιο-μοϊ τη, Ρ. ΡΙ&οθ ίΟΓ -078,1^-
ϊη^;, ΐΓίρ£ιτατο5 τη, Ρ. Τβ,^θ β. νβ.1^,
ιτ€ρίπατον ιτοι^ομαι (ΡΙα,Ιο)
"νΥΊιΙΙί (νινί)), βαίνω, βαδίξω, φοιτάω, ΐΓίζιν»,

όδοι-ιτορίω, οτίίχω Γ, ιτατίω Κ. Οηθ 1Ώ1186
νβ,ΙΙτ, βαδιστίον. Λν&ΙΙι ,αίιοιιΐ, »•ρι-
■π-ατίω Ρ. "ννΉ,11πη£ (αά].), ™\ί%, ιμ&ο-
στιβήϊ V ; (αάν.) βάδην. λν&]]ίθΓ,
βαδιστήϊ τη, V

νΓβ.11 («ίδίί.), τιίχοϊ ί», τ«£χιο-μα η, ϊρκοϊ
η, 7^; (οί ηοιίΒβ), τοίχο* τη, τιιχίον η.
Όνατί-ν/βϋ, αίμασ-νά/, Ρ. 0Γ088-\ν»11,
ίποτβίχισμα η (2Άωβ.). ΟΪΓΟηίΙ οί τλή.118,
κνκλοΐ τη, ττίριβολή /, V, τ«ιχ4»ν τΓ€ριιττν-
χαί (Εην.). Βϋϊ1άίη§ οί & νταΐ], τ«£χιο-ι«
/, Ρ. Βθ8Ϊβ§βά Ογ ^8,118, Τίιχήρηϊ Ρ.
Ρβγ^τ-ττ•!], τοίχο» κοινοί (ΤΗόο.). ΙΙβν-
ΪΠ§ οοπιηιυη ρΕΓί.^-•ν/8,1ΐ8, ομότοιχοϊ Ρ.
δυΓνβ^ΟΓβ οί οΐ^-ι^αΐΐβ, τ(ΐχοιτοιο£ τη,
ρΙ,Ρ
Λν^ΙΙ (νβνΒ), τ€ΐχ£ζ•, 8ιατ•ιχ£ζ» Ρ. \ν&Π
θ£Γ, ά•π•ΟΤ€ΐχ£ζω Ρ. ΒϋίΜ α 0ΓΟ88-\νβ11,
ϋΐΓθΤ€ΐχ£ζω Ρ. "ννβΠ-νβ,ΙΙθΟ1, (ίτίιχήϊ V
Λνβ,ΙΙβί, πήρα/", θνλακοβ τη, Ρ
\ν»11ο\ν•, κυλίνδομαι. V, καλινδίομαι Ρ. λναΐ-
1θ\ν ΐη ϊ«ηθΓ«ιιΐϋθ, (ν άμαθία μολύνομαι
(ΡΙαΑο)
Τ7α1ηιιΐ, Π<ρο-ικον κάρνον Ρ
λνβιι : ν. Ρ&ΐβ
λν&ηο1, ράβδοϊ/, νάρβηξ τη, (οί ΗβΓ&Ιάβ) κη-
ρύκιιον η, Ρ. "^8,11(1- 068.Π η£, ραβδούχοι
Ρ, ναρθηκοφόροϊ (ΡΙαΙο). 'Ννϊίη ^οΐάβη
'ν/αηά (οί Ηβηηββ), χρυχόρραιτυ (Ιίοιη.)
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^αηάβΓ, άλάομαι, ττλανάομαι, όδοιττορίω,

ά-π-οιτλανάομαι /', πίριπλανάομαι Ρ, φοιτάω
V, άλητίύα, V, άλαίνω Γ, δινιομαι Γ, ιτλά-

ζομαι Γ. \ν&ηιίρ,Γ (ΪΠ ΠΊΪΓκΙ ), 7τλανάομαι
V. ΜιΛθ ίο ■ν&ηάβΓ, χλανάω, ά*ο-
ιτλανάω Ρ. Οηβ πιιΐδΐ ντΆηάβτ, ιτλανη-
τίον Ρ. νί&ηάβήηξ, νομάς, φοιτά; Γ,
ιτλαγκτο* Γ, ιτίρίδρομο! Γ; (ονβΓ ίηβ
βββ), θαλασσσιτλαγκτοϊ Κ. Τν&η(1βηη§
νΡΓβίοηβάΙ/, δίοττλανοί V
^{ΐηθθΓβΓ, άλήτηϊ τη, ιτλανήτηί τ», ττλάνηϊ
»ί, Γ
'ν7ίΐη(1βπη§ (ίΜΟ«ί.), ιτλάνοϊ ΤΗ, ιτλάνη /,
ιτλάνημα η, V, αλη /, V
\\αην, φθίνω, (τηβίαρ/ΐ.) ίλασσοομαι, Ο» τά
ιτροσίκτημίνα φιλίΐ {λασσονσθαι (ϊ'Λϊίο.)
'τνΆηϊη^, φθινάσματα 71, ρί (ΛβΛΆ.)
^βηί (κιιΐιχί.), χρ«ία _/

) σπάνιϊ ,/) ιτίνία _/
)

άττορία /, <ρημ(α /, άχηνία /, V, ϊνδ<ια

/Ι Ρ. Ρκχνκΐββ ίοΓ 8,11 πι^ ν&ηίβ,
ΐτάντ' ίΚΤΓ0ρίζ€1 (8θρΗ.)
Α^Ληί (»βτδ), δέομαι, ο-ττανίζω, χρήζω Γ,

τητάομαι V
,

ίνδ«οτίρωϊ ϊχω (ΡΙαΙο) :

ν. ι.ιΐίο ΛΥίδη. \ν&ηίΐη§ (ϊη \νβ.ηΙ οί),
ίνδφ, ί'ρημοί, Κ£νόϊ V \ ((Ιββοίβηί),
ίλλητή! Ρ. Τηβ ΙνβηίΐβίΗ ^βΛΓ ν&ηί-
ίη£ οηβ, «νοϊ δίον €ΐκοστον <το» (77*2*0.).
ΤηβΓθ Ϊ8 ναηί (ίτηρβτβ.), δ«ϊ. ΤΗθγθ Ϊ8

δΐίΐΐ ναηί, προσδιϊ, α» ναυτικοί ίμϊν
μάλιστα ττροο-δίϊ
\νϋΐιΙοπ,ν€ανικίϊ, άκοΑαστο$, ασωτο5, υβρισ
τή! τη, άσ-Λγήί Ρ. Ββ Λναηίοπ, υβρίζω,
άκολασταίνω Ρ, άα-ωτ£υομαι Ρ

,

σ-κιρτάω V
7
"

Λν8,ηΐ0Γΐηβ88, ββρι» /, τριιφή _/
|

άσίλγίΐα

_/
°, Ρ, τα τούτω νίνίανίίνμίνα (ΖίβΤΛ.). Το

ΓηιΐΓάβΓ ουί οί ραΓβ ναηίοηηθββ ^ηβί
£θΓ ΓΠΙΙΓΐΙβΓ'β βαΐίβ), ο-φάττ€ΐν άττλώ;

οϋτωί (ΡΙαΙο)
\ν&Γ (*ΐί6βί.), ττιίλίμο; τη,Άριμ τη, V: ν. αίβο
8ίπίβ. Οί ογ οβίοη^ίη^ζ; ίο νβτ :

ν. λν&τΐϊΐίβ. 8Ηϊρ οί ν/ατ, μακρόν
ιτλοΐον Ρ : ν. αίβο Τγϊγθπιθ. 81ϋίη ϊη
\ναΓ, άρίίφατοϊ V. Μίΐΐίβ ν/ΛΓ, ττολιμίω,
αίρω δόρυ V. Βοοίαι-ο λνιΐΓ, ττόλίμον

καταγγίλλω Ρ. ΡτΌΙ'βτδβ, (1) \ν&Γ α

η&ΐχΐ Π1£18(ΡΓ, ο ιτάλ<μθΐ βίαιοϊ διδασχαλη

(ΤΗυ&.) ; (2) οί α ηορβίβββ ^»γ, νΟ^^οι
αιτολιμοϊ (Αββ<&.); (3) οί ίηβ ϊτηρ&τ-
ίϊαΐϊί^ οί ίΗθ ^ΛΓ-^οά, ξντ&* Έννάλκ>5

(Ηοτη.) ; (4) 'ννβ.Γ Ιιοβ ηο βχβ<1 ρη>
£Ταπ1Π]β, ήκιστα ιτόλ€μ.05 <ττι ρητοΪ5 χωρά

(ΓΑμο.)
ν^ΛΓ, ^Γ»ρ^ 'ΟΓ&Γ, ο-τρατίίκ» αηά <ττρατ€»•
ομαι, νι$λ«μον ο-υναιττω, ττο\ψίω Ρ, στρατη-
λατί'ω V

,

αλκήν (τυνάιττω V. \ν»Γ α^αϊΐϋΐ,
{ΐΓΐ<Γτρατ<ή• αηά {ιπο-τρατινοααι Ρ, άντ.
ιτολ<μ«ω Ρ, ΤΓροο-ΤΓολίμί'ω Ρ. «Γοϊη ΙΕ
ναΓ, ο-υμττολίμί'ω Ρ. Ιητοΐνβ ΪΠ ΤΤΛΙ,
ίΚΤΓθλ€μόω Ρ. \ν»Γ ίΟ ίηβ βΠθΙ, διαιτο-
\φ4α Ρ. ^Ϊ8η ίθΓ ^ΛΓ, ιτολίμησώ
(ΤΗνΛ.). Οηβ Π11181 ν«ίΙΓ, ιτολίμητίον Ρ

"νν»Γΐ)1β, μινίρομαι V. \ΥΤ3,Γθ1βΓ, αοιδάι
«./, ν

λν^βΓ-ΟΓ^, άλαλη ^ V. ΚαΪ8θ α ■ντβ,Γ^ιγ,
άναλαλάζω, ο.< στρατό; δ

'

άνηλαλαξ* (Ε\ιτ.)
"νν&τά (ν»ίοη), φνλακή /

\ν<1Γ(ϊ θ£Γ, αμύνομαι, ^αμύνομαι, φυλάσσομαι,
«ίργ», άλίξω, ά-π-ίίργω Γ, «ρΰκω Γ

,

ίξίρνκ^

Ρ
-,

άττίρϋκω Γ. Οηβ ηιιχβί ^βπΐ οζ
άμυντέον Ρ
\ν&Γ(1βΓ, φΰλαξ η», ιτνλωροΐ τη, V

λναΓβΗουββ, άιτοβήκη./", Ρ

ΤνβΓββ, τά ώνια (Χβη.), ίμπολήματα, Τ», ρΐ
,

V

\ν^Η,ΓίίΙΓβ, τά ο-τρατιωτικά Ρ, τά στρατη
γικά Ρ
^ν&τϊΐ7, «υλαβώ»
λνβ,Γίηβδβ, ίϋλάβ£ΐαι/'
λ\ αΐ'ΐίΐνϋ, μάχιμοι, ιτολ(μικο«, ιτολίμιο«, άι
δριΐο5, φιλομαχοί V

,

αραοϊ V
,

άλκιμο* Γ
.

Ιη β. \ναι•Η1<θ Γη&ηηβΓ, ιτολ(μι.κ«« Ρ
,

στρατιωτικών Ρ
\7εγπι (αά).), θ<ρμά« ; (οί -ν^β&ίηβι•), είδιοί

V ; (οί βϊίυαίϊοη), «δ<ιλο! ; τηβΙαρΚ.
(ροδδϊοηαίβ, βχοίίαοΐβ), (μιτληκτο*, σφο
δροί Ρ. Λν»ΓΓη \νβειΙηβΓ, θ«'ροϊ η
Λ\7ιιπη (νβτύ), βίρμαίνω, βάλιτω V

,

Ιαίνω V
.

λν&πη »11 Γοαηά, άμφιβάλπω V. "^ν&πη
οηβδθΐί, βίρομαι. "νναπηίη§ (αά}.), βφ-
μαντικό; Ρ



ΥΓαπηίη—ΥΤΈΙβΓ 287

^ΛΠΪΐίη, κανμα η, θάλιτοϊ η, V, το θίρμόν
Ρ, β«ρμ<5τη«/ Ρ
\ν»ΓΠ, νουθίτίω, φρο-όω Γ. Τη&ί νίΐΐ ηοί
1>6 ν&ΓΠβά, άνουθίτητοϊ Ρ
\ν^8.Γηίη§, νουθέτημα Π, νονθίτησιϊ/
\ν&Γρ (βυ,ΙβΙ.), ήτριον η
^ΗΓρ («βτδ), διαστρίφω (Ζΐί. αηά τηβίαρλ.).
"νν*Η•ρβεΙ, 8κ1σ•τροφο5 Γ
'ννΉ,ΓΓαηΙ : ν. Ρΐβά^θ. βίνβΓ οί α νβ,ΓΤΗ,ηί,

Ιγγυητήϊ Μ, Ρ
\ν»ΓΓίθΓ, μαχητής τη, V, αίχμητήϊ τη, V :
ν. αίβο 8ο1άϊθΓ

\νΛΓ7, «ΐλαβήϊ. Ββ ντΒ.τγ, ίΰλαβί'ομαι,
νήφω. ΡτονβτΒ, Βθ βΟΟβΓ Είπα λνβ,Γ^,
νάφ< καΐ μίμνασ-' άιτιστιίν (Ερίο/ΐαΤΊΠΗβ)
\ία&\ί, λούω, κατακλύζω (ββρ. ΟΪ 8ΘΛ ΟΓ
βοοά1), πλύνω (β«ρ. οίοίηββ), νίζω V,

κλύζω V, τίγγω V, υγραίνω Γ. "\ν&8Η

ΟΠβδβΙί, λούομαι, αβ «15 βαλανίΐον ηλθ<

λουσομ<νο$ (Λτ-•) ; φαιδρννομαι V. Α^λβΗ

&\νΛγ, άιτολούω, ίκττλύνω, έκφαιδρύνω V,
ίκλούω Ι7

,

άττονίζω Κ. Νοί ίο Οθ λνΛδΙίβά
ΛνίΒ,γ, ανηττο» V. Λν&8η ΐΙιοΓονι^ΙιΐΥ,

ιτιριπλύνω Ρ. Βθ ναβΗθεΙ »11 Γοαηά,
■π•ίρικλΐζομ.αι. \ν»8Ηβ(1 &11 Γοιιηά {αά}.),
ττ{ρ£κλνστο5 V

Λν&8ΐ)ίη§, ττλΰο-ΐϊ /, Ρ, άΐΓΟλθΜΟ-15 /, Ρ,

ή ιτλυντική (ΡΙαΙο) . \ν&ίβΓ £ογ \ν8β1ιίη§,
χίρνιψ,/Ι νίιττρον η, V

.

^ν&βΗβΓννοπι&η,

φαιδρύντρια, ^
, V

Ύν&βρ, σφήξ τη. \νβ8ρ8' ΠΘ8Ϊ, σφηκια

/, V: ο/. Ρνονβτδ, ο-φηκκΐ ίχθρών (ΡΙντ-
ίαίΐΑ). "^Β,βρ-ΗΙτβ, σφηκώδηϊ (Ατ.)
νίαΒίβ (αά)-), ανάστατο*
"^ΓαβΙβ (βωδβί.), διατριβή / (βφ. οί ίϊπΐθ),
αναλωμα η, Ρ
^Γ»8ΐθ (νβ^6 αοΐ.), αναλίσκω αηά άναλοω,
απαναλίσκω Ρ, ιτροίιμαι Ρ, ιτροττίνω Ρ

,

διατρίβω (β«ρ. θ£ Ιϊιηβ) Ρ, 4κχ*'ω V
,

ίκτήκω Ρ
,

τρνχω Κ
,

άντλί'ω Ι7
,

«β αντλιίν

κτήοιν (8ορΗ.). ΎΥΈΐδίθ οηβ'β ΙλΙχηιγ,

■περιεργάζομαι Ρ, αβ ιτίριιργάΕ«ται {ητων
τα *ιτο γήϊ (ΡΙαίο). "^ΊιβΙθ (08Λ18Θ ίο
•ν7£«ίβ &τν»γ), μαραίνω, τήκω, κατισχναίνω,

φβίν» V
.

^Λβίβ ανταγ (ηβηί.), τήκομαι,

φθίνω V
,

ίντήκομαι V
,

αίαίνομαι V
, αΐαίν»

βίον (βορη.). "νν&βίβ (1»7 νββίβ) :

ν. ΡΙνιπάβΓ. "^Λβίβά (1»ϊά ναβίβ),
ανάστατο*. Νοί \ν»8ΐ;βά, άττ^ρθητοϊ
"^&8ΐθ£α1 : ν. Έτ<Λ\^8.\. λν&δίβίϋΐΐ^
άταμίίντωϊ Ρ
"ννΕβΙβΓ, αναλωτήϊ τη, Ρ ; (γλυβ^θγ), ιτορ-
θητήί τη, V

^ν&ΙοΗ (βΐίόίί.), φυλακή_/| φρουρά^/, τήρηο-ΐϊ

/, φνλαξίϊ /, φρονρημα η, V. Νί§1ΐ4-
ν&ίοΗββ, νΐκτ«^ ρΐ. \ν&ί.ο1ι, ^8.ίο1ΐθΓ,

φνλαξ τη, ο-κοιτοβ τη, V
,

φρουρό; τη, V.

ΐ>β.γ-•9!Λ^θ)\&[, ήμίροο-κόίΓΟ! ΤΤΙ, V. ΝΪ^Ηί-
μγεΪοΙιθγ, ννκτοφνλαξ τη, Ρ. "ννβ,ΐοΐι-
βΓββ, ιτνρα η, ρΐ. "^β,ίοΗ-ίσνθΓ, ο-κοιτια

/, ΐΓ€ρκβττή /", σκντΗ\/
~ν?Βάύα. (νβτΐϊ), φυλάο-ο-ω, τηρίω, φρουρίω,

ίφορμίω (οί Β, κΗίρ), θβϋομαι Ρ, ιτροσι-
δρίΰω Ρ, φυλακήν ϊχω Ρ, φνλακήν ιτοιί-
ομαι Ρ : ν. αίβο (1) ϊιοοίτ α

ϊ,

(2) ^αΐιβ.
"ν\7ίΐ1β1ι ΪΟΓ, καραδοκώ, {πιτηρ^ω Ρ, 1φ<-
δριΐω Ρ. "νν&ί.ο1ι οηβ'β ορροΓίνιηΐί^,
καιρόν ιίλαβίομαι (Κιη\). Οηβ 11)1181

νιΐίοΗ, φνλακτίον, τηρητίον Ρ •.

\^8,ίθΗία1, αγρνπνος, αυττνθ5 Γ
,

<ΐΓ<$ψιο« Κ
"\ν&ίΐ!ΐΐϊη§ Ι&Ιβ, οψίκοιτοί V

. ΕνβΓ
■ϊναίοΐιίυ], αιίφρονροϊ V

^8,ίο\ι•κοτά, σύνθημα η, σύμβολον η, V
Λν&ΙβΓ, ΰδωρ η, δρόσο» /, V

,

ιτοτόν η, V
,

γάνοϊ κρηναΐον (ΑβίοΙι.) : V. αΐίο 8ΐ•Γ6ίΐιπ.

Η0Ι7 ναΙβΓ, χίρνιψ/ Οί ογ 1)θ1οη§ίηο;
ίο ν&ΐθΓ, κρηναΐοϊ V

,

ιτηγα&κ Γ
. ΪΊΐΙΙ
θ£ νβ,ΙβΓ, "ν^6ΐ1-•(ν»ίβΓΘθ1, ιίυδροβ, ίιτ-ίρρν-
το». δαΓΓΟίιηά ■«τϊίη νβ,ίβΓ, ιηριλιμνάζω

(τήν ιτόλιν) (ΤΗϊιο.). 8\ΐΓΓουη(3β<1 •ννΐίΗ
νβ,ίβΓ, ιτιρίρρυτοϊ. Ι7ηάθΓ ν/αίβτ, ίιτο-
βρνχιο*, βρνχιοϊ V. Ί)ΐ&ν ΤΛΓ8.ίβΓ, ίιδρίύω,
άντλ^ω. ϋΓ&'ίνϊη^ οί νΛίβΓ, *8ρ€ία_/, Ρ.
Ραπιρ ουί -ντβ,ίβΓ, 4ξαντλίω Ρ. Ολγγ^
ν&ίβΓ, νδροφορί'ω Ρ. ΡθϋΓ ν»ΙβΓ ΟνβΓ,
Ιτι-αντλίω Ρ. Όήΐϊί νΐ&ίβτ, ίιδροιτοτί'ω Ρ.
"^ΕίθΓ-ΟΟΙΙΓβθ, χαράδρα^ ύδραγωγία /, Ρ.
"νν&ΙθΓ-ρΐρθ, οχετό» τη, Ρ. Οιιγ βίιϊρβ
ίΐΓβ νβ,ΙβΓ-Ιο^βά, αί νήί» διάβροχοι
(ΤΗμο.). ΡτουκΛβ, (1) οί ιιη^ίηϊη^
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ηββίίηο; ογ πηίπΐ8ίνοι•ί1ιγ, Ιν ίδατι

γράφ<ιν (ΡΙαΙο) ; (2) οί α Ιοβί οβββ, 8ταν
τί> ϋδωρ τνίγτ), τί δ«ϊ {ιτιπίνην ; (^ΓΙίί. )

\\Τ.•1(;0Γ (ι•λγ4), αρδ», άρδίύα V, ύδραίνω Γ,

υγραίνω Κ, καταψακάζω Γ
Τν»ΙβΓρΓθθ£, λν&ίβΓ-Ιϊ^Ηΐ, 1)θ, στίγω, αί

νή«ϊ οίδΐν στ€γουσ•ας (ΤΚυ,Ο.)
\ν»ί«Γ5', υγροί, ϊνυδροϊ, ϋδρηλόί V, πηγαίο* V
~ν?8.αλζ-ν!οτ)ζ : ν. ^νϊοΙίβπνοΛ
Τν&νθ (ίΐώβΐ.), κΰμα η, κλΰδων τη, κλυδώ-
νιον η, οίδμα η, Γ. (χΓββί ν^&νβ, τρικυ
μία /! ΒΪ8Θ ΪΠ £Γ63-ί ννβ,νθβ, κυμαίνω
Γ : ι•

/,

ή θάλασ-σ-α κυματωθάο-α (ΤΚΐΙΛ.).
ΒΰΆίβη Ιογ ν/ανβΒ, κυμοδίγμων V

. Νοί
1)68.ίβη 1>γ ν»νβ8, ακλυστοϊ V

,
ακύμαντοι V

\ν&νβ (νετί)), ο-ίί», άνασ-ίίω, πάλλω Γ, κρα
δαίνω Γ

\ν8,νβΓ, κινύσσ-ομ,αι Γ; (ΪΠ ροΐϋϊοβ),
(τταμφοτίρίζω Ρ, ίνίίοιάζω /'

,

αϋτομοΜω

(Λββολιηβί). νΤΊινβΓΪη^, δίφρονη« Γ;
(ο£ ί Ιη ι

ι£β), μ«τ«'ωρο5 Ρ. Νοί τν&νβΓΪηο;,
οΰ διχορρίττω; (Αβκίΐ.). ΤΗβ 'ΪΥΒ,νβΓβΓβ,
οί ίνδοιάζοντ«5 (Τ/ιιιο.). ν. αίβο Τιϊπι
\ν&Χ (β^δβί.), κηρίϊ?». νν&χΐίΛΙθΙ, κήρωμα
η(ΗβΤ.). Μ»ΐ1θ θ£ νβ,χ, κηροιτλασ-τοϊ Γ

,

κήρινος Ρ. ΜοάβΠβΓ ΪΠ νβ,Χ, κηροττλά-
ο-τη5 τη, Ρ. Ρτονβτί, Μογθ ρΐββίϊο ίηβ,η
ΥΤ&Χ, «ύτ-λα(Γτοτίρο5 κηροβ (ΡΙαΙο) : ο

/.

'οβΓθϋβ ίη νίίίιιηι ηβοίϊ' (Ηοταοβ)
Τν»χ (»βτό) : ν. ΟΐΌλν, ΙηοΓβΕββ
"^8,^, Αδοί/-, κίλίυθο5 /, ττόροϊ τη, οίμθ5 τη, V :

ν. αίβο ϋβνϊοβ, ΜαηηβΓ. \ν»7 ου);,
Ιξοδοϊ/ "νν&νΓΟνιηά,ΐΓ«ρίοδοϊ/Ρ. "Μν^
υρ, ανοδοϊ^ Ρ. νϊ&γ ύάύ\ατ, ή <κ•ΐσ•ι
•π•ορ€ία (ΡΙαΙο). "\ν»7β &ηά ιηβαπβ,
«■οροί τη, ρ

ΐ

(Χβη.). Ρτονβτΐι» (1)νίίιβτβ
ΙηβΓβ 'β α \νί11, ίηθΓθ 'β α \νη,γ, βάρσ-ίΐ
τταρίσ-ται μηχανή δραστήριοι (/1««θΑ.) ;

(2) II 'β \νοιηαπ'8 "νν&ν, ιτρο» γυναικο«
ίστι (Λβίολ.). ΤΗΪ8 νβ,Υ, ταύη}. Ιη
οίηβΓ νβ,νβ, αλλ»5. Ιη ηο τνΗ.γ, οΟδίν.
Ιη ιτιαη γ \γ&γ8, ιτολλαχτ). Ιη 8.11 ν&νβ,
τταντοίωϊ Ρ. Ιη ίΗθ ν&γ («φ•)ι <μΐΓθδιο«
Ρ, (αάν.), 1ν ιτοσ-ί, ίμττοδών Ρ. Οηί ο£
ίΐΐθ νβ,^ (αάν.), ίκιτοδών. ΜαΙίθ λ»•»^ :

ν. Α(3ν&ηοβ. Οίνβ να7 ίο, ΰ-π-ίξίίμι Ρ
,

ύττίκχωρίω Ρ : ν. αίβο Υίβΐά. Η&νίη^
ηο ννη.ν, άνοδος, α» οδοί άνοδοι (Ειιτ.)
"νν&^ίβ,ΓβΓ : V. ΪΓΛνβΠβΓ
"ννα^ΐαχ, <φίδρ(ύω, ίνιδρ<νω Ρ, λοχά» Γ,

λοχ£Ι• Ρ
"^ΛΥν/Β,τά, 8νσ-κολο$, δνστροιτοί. "ν^βυ-

νβΓάΙ^, δυσ-κόλωϊ Ρ. Βθ ΓΠΟΓΘ ν3γ-
\νΕΓά]γ άΐβροβββ, δυσ-κολώτιρον διακ€ΐσθαι

(ΡΙαΚ>)
Υϊβ, ήμίϊϊ. \νβ 011Γ8θ1νβ8, ήμ«ϊϊ αυτοί ΟΤ
αυτοί (αίοηβ). νΓθ »Γβ Β7 οαΓββΙνββ,

8.πιοη§ £πβη(]8, αυτοί γάρ {ο-μιν (-Ί»".)•
Ύ^βαΐί, άο~θ<νή$, άδΰνατοϊ, φαΰλοϊ, μαλακό:,

άναρθρο; V
,

άφαυροϊ V
, ακικυϊ V. \νββ,ΐ£θΡ,

ήο-ο-βν. Ββ \νβ:ι1ί, άο-θίνίιο. Ηανο ΛνββΙε
ΒΪ^Ιιί•, Αμβλύ όράν (ΡΙαΙο). Τνβοτ ν/ϊΐΐ
£ηά οιιΐ ΡΙιίΗρ'β νβ&ΐί ροϊηίβ, ιύρήσβ
τα σαθρά 4 ττόλίμοϊ (Ώβτη.) : φ €ΰροιμ
άν 8ιτη ο-αθρο$ €Ϊη (ΡΙαΙο)
"ννβίΐΙίΘη, θηλϋνω. Βθ νββ,^βηβο!, αμβλύ
νομαι, μαλακίζομαι Ρ
~ν?β&]ϊΙγ, άο-θ£νώ5 Ρ, μαλακώϊ Ρ

^6&1:ηθ88, άσΟΙναα/, άδ«ναμΙα_/', Ρ, μαλακία

/. Ρ

"ννββ,Ι : ν. Η&ρρίηββδ. Ρυΐιΐίο •νβίΐ1, Οοηι-
ΓΟΟη τνββ,Ι, το κοινον αγαθόν Ρ
"νίββίύΐ, ιτλοΰτοϊ τη, χρήματα τι, ρ
ΐ
: V.

αίβο Βίοηββ. Αοοοπ1ϊη§ ίο νβ&ΐΐη,
ιτλουτίνδην, αβ ιτλουτίνδην αίριίσθαι τονί

άρχονται (ΑήβΙ.): θ
/,

ιτλουτοκρατία /

(Χβη.). ΡτονβτΙβ, ο£ ο^-ββί νβαΐίη,
τα Τάνταλου τάλαντα (ΡΙαΙο), τα Πολυ

κράτους χρήματα (ΡΙαίό)
■ννβ8.1ίηγ, ιτλοΰστοϊ: ν. αίβο Βίοΐι. Ββ

■νΥθαΙίΗ^, ιτλουτίω

λνβ&ηβά, άγάλακτοϊ V

λνβ&ροη, βιτλον η, βίλοί η, Ιγχο* η, Γ
,

χαλκό* τη, V

Τνββ,Γ (8,8 οΙοίΗββ), φίρω, φορίω, ίιτιΐνννμαι Γ
;

ν. αίβο Ραί οη. \νββπιι§ (α ο^ιπηβηί),
ήμφκο-μίνοϊ (^1»".), ίιτημφι«οτι<νθϊ (<5ορΑ.).
^ββ,Γ οαί : ν. ννββχ^. Βθ νοΓη οηί,
άΐΓίΙττον, άττιίρηκα, καταφαίνομαι V

,

άηαγο-

ρινω Ρ. >ΥθΓη ΟΙΐΐ, τη-ρυχ«μΑΌϊ Ρ
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"^ββΓΪηθββ, κάπος τη, πόνος τη
Τνβ&ΓΪδΟίηθ, βαρνς, ί-τταχθής, αίανής V
Υίβατγ (αά).): τιβθ ρανίχο., κικμηκώς,
άττίιρηκώς. Τνβ&Γρ θ£ 1)18 ίηθβΒ8»ηί

ΒροαΙίίιΐί,', μιστοί τον συνίχώς λίγοντος

(ΰβτη.)
"ννβαι•γ (νβτί αοΐ.), βαρύνω, τρίβω V,
άίΓοκναίω Ρ, κατατρίβω Ρ, ταλαι-π-ωρίω Ρ
(τατβ %Π αβί. 8ΐΠ8β). Βθ ντββ,Γγ, κάμνω,
άιτοκάμνω, ταλαιπωρώ» αηά ταλαιπωρίομαι :
υ. αίβο ^ββ,Γ ουί.
\νβ&8θ1, 7<>λή/
^νββ,ΛβΓ, τα ίκ τον ονρανοΟ (Την,ο.): ν.
αίβο ΟΗπιαίβ, ΤβπιρβΓ&ίνίΓθ. ΙΊηβ
νβ&ΙηβΓ, ίϋία./, •νημ•ρία/, Ρ. νίΐηϊτγ
•«ΤβΛίΙΐθΓ, χίιμών ί». Το ΐιηιΐίβ ΟΠβδβΙί
οοηιί'οιΊαοΙβ ιι^ώηβΐ; ν&ιϊβίίββ οί
νβαΙηβΓ, προς τάς ώρας εύμάριιαν
μηχανάσβαι (ΡΙαίό). ΤΥΊΐθ,ί άυ )ΌΗ
ίΐιϊηΐί ο£ ίηβ \νβαίΗβΓ? τί δοκ«ϊ τα τοί
β«ον ; (ΤΗβορΗναβΙιιιι)
Λνβ»νβ, υφαίνω, Ιστονργάο V, κρί'κω V,
ιτλίκιο V, «μπλέκω V, σπαθάω Ρ. \νβθ,νβ
ίθ§6ίηθΓ, συμπλέκω, λνονβη, υφαντός,
πλίκτός V, σπαθητίς V. ¥ιηε\γ νονβη,
ίϋήτριο5 V. "^ονβη Τ^ΘΟ, ΰφαο-μα η, V,
ύφαί/, V, πήναι/ ρΐ, V
λνβΛνβΓ, ύφάντης τη, Ρ
λνθίΐνϊη§ (βωόβί.), πλφς /, Ρ, Ιο-τονργία

"ννβά : ν. Μ&Π7. \νβάάβ<3, ννμφίος V.
¥&1&]1γ νβάάβά, αΙνίλ«κτρος V, δύσγαμος

Λνβάάίη^ : ν. Μαπ-ία^β
ΛΥβάββ, ο-φήν τη, V. "ννβά^β-βη&ρβά
ίοπηαί,ϊοη (ιπϊΙΐϋβ,Γ^), (μβολον η (Χβη.)
"ννββά («ΙιδβΙ.), (Ιβ,Γββ) αίρα / (Ατ.).
ΜβΙαρΗ. ΑΥθ \νυηΐθη λγθ α πιοβΐ
ηιίβθΓ&ΒΙθ -9/ββά, γυναίκα ίσμ«ν άθλιώ-
τατον φντον (Ειιτ.)
Λ\Γθβά (νβτΐ), ιτοάζ» Ρ
Τνββίτ, «βδομάς/(Λη'«<.)
Λνββη, Ι, πον, δήπου
ΛΥββρ, κλαίω αηά κλάω, δακρύω, (κδακρύω V,
ανα κλαίω V, δακρνρροίω V, δάκρνον λ«ίβω

V, τίγγομαι V. "^ββρ II Ιίίίΐθ, ίποκλαίω
V. "ννββρίιι§ ναπη Ιοίΐΐΐ, δακρύων
ρήξασ-α θίρμά νάματα (ΗορΗ.). \ντββρϊπ^;
πιποΐι, πολύδακρνς V. Νοί Λνββρίη^,
αδακρυϊ V. ^ίϋτρί ίοΓ, Το 1)β Λνβρί ίοΓ,
δακρυτόϊ V
\νββρϊη§ (βηΐβί.), κλαυθμόϊ τη, κλανμα η,
γάοϊ τη, V : ν. αίβο ΤβαΓβ
"ννβίί, κρ<5κη/

Λνβϊ^Ιΐ («Ο*.), Ιοτημι. ^βΐ^Η (δΟ ΓΠΙΙοΗ),
Ιλκω Ρ, αγω Ρ. "\νβϊ§Η (οοΠ8Ϊ(ΐ6Γ),
«ΐΓίσταθμάομαι V. \νβϊ§1ΐ (Ιονη (ορ-
ρΐ'βΒ»), βαρύνω, ττΐί'ζω. Ββ νβϊβΗβοΙ άονη,
βάρος (χω V
\νβϊ^Ηί, ο-ταβμά; τη (αιηουηΐ ^βϊ^Ηβά),
βάρος η ; (ϊπιρθΓ(;8,ηοβ), ^οιτή /, ίγκοβ
τη. "ννβί^ΐίΐ οη ίΗθ οοηβοϊβηοβ, 4νβύ-

μιάν τι. Α88Ϊ£η (όο πιαοΐι νβί§Ηίι,
ιτλίον νί'μω

"ννβϊ^ΐι^: ν. (1) Ηβαν^, (2) ΙπαροΓί&ηί;
\νβΪΓ(1, άτοττοί, διινόϊ
"ννβίοοωθ (νβτΐ), άσ-ττάζομαι, δέχομαι,

χαίρ€ΐν Κίλίύω, δίζιόομαι. ^βίοοηΐβ !
χαϊρ€. Αηά ΐηβ^ »Γβ ^ιαϊίο -ν^βίοοπιβ,
καΐ καλώς ττοιοϋσιν

(Ζ*β7)1.) : ο
/,

καλώς
ιτοιων άττόλλυτοι (Αν.)
νΐβίβοταβ (αά).), ά(πταο-Γάϊ V : ν. αΙ«ο
Ρΐββ,δ&ηΐ;. "ννβίοοηαβ (βκόβί.), ασ-ιταο-μα
η, V

Τνβΐά, ο-νγκροτ<ω Ρ
,

ο/ίβη τηβΙαρΗ.
Λνβΐάθά, κροτητος V

^νβΙίη,Γθ : ν. Η;ιρρίιιο83
^νβΐΐ (βκδβί.), φρί'αρ η. ΡτονβτΙ, Το
άαηοβ οη ίΗβ οηηΐί ο£ α ν/βΐ], ή ιηρ\
το φρίαρ ίρχησις (ΡΙιιΙατϋΚ)
\νβ11 (αάν.), Λ, καλώς, κάλλιστα, άριστα,
ορθώς, ^βΐΐ! Λ γ« Ρ; (\η αηηνβτβ),
Λα. "ννβΐΐ-οοπι : ν. ΝοΙ)1β. \ν"β11-
1)γθ(1 : ν. Ροΐίΐβ. ΤνβΠ-αΊδροββοΙ, €«νονς,
€ΐμ«νής. Ββ νβΐΐ, ίδ ϊχω, καλώς ϊχω,
Ισχύω. Γ&Γβ \νβ11, Λ ιτράσσω, «ΐδαι-
μον<ω. ΡτονβτΙβ, (1)Ιβ»νβ νβΠ βίοηβ,
μή κιν€ϊν «ί Κίίμίνον (ΡΙαΙο)

•
(2) "ννβΐΐ

Ιΐΐί ! καλά δ
ή

-ιταταγίϊς (Ατ.\
"ννβΙΙβΓ (ίη Μοοά), αΐμάσσομαι V
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^68ί, «σττίρα^ (ηλίου) δυσ-μαί, ήλιου δΰο-<ι:

(ΤΙιηο.). Τολναΐ'άβ ΙΗθ ν/β8ί, προ»
δνινοντοϊ ηλίου (ΑββοΗ.). ^ββίβΓΠ,

Ιοττ«ρθ5, ίσπίριο» V. "^βδΐ-λν ΪΙΐά,

Ζίφυροϊ Μ
ΛΥβΙ; (α<1}•), νγρ<5ϊ, νστ*ρ6%, νότιοι V ; (ο£
ν/β&ίΐΐβΐ•) ίμβριοϊ, δΰο-ομβρο5 V. Τνβί

ΛγΟΙΙ^Η, διάβροχος, $ίυγροϊ V. λ^βΐ

(βΙΙΟβί.), ϋγρο>ηϊ /, Ικμάϊ /. Αβίΐηά-
αηοβ ο£ ν/βί, ίιτομβρία /
"^βί (νβτο), βρ«'χω, δ€ύω, τίγγω, νοτίΤ,ω,

υγραίνω. ΡτονβΤΟ, ΛΥβί ΟΠθ'β νΐΐΐδυΐβ,
τον νουν 4ρδ€ΐν (Αν. )
"^Ιι&ΐβ, κήτοϊ η
^Ίιβιΐ : ν. (ίιιαχ
"ννΐ)»υ1 τ£; υ. οΖβο \ΫΗο. "ννΊι&ί (ΐη-
άχτβοί), β τν λνΐαΐ; Ιήηά ο£, ποίο«,
όίΓοϊο! : (βχοΐατηαίοτχ/), οίο«. Οί Λνΐι&υ
βϊζβ, ήλίκο* Ρ. ΎτΊιβ,ίβνβΓ : «. \νΐιο-
βνβΓ. Νοί ΐη 8,η}' ι/ταγ νΗαίβνβΓ, ουδ'
οιτωο-τιοΰν (ΡΙαΙο). Γογ νΙι&ί,βνβΓ Γβ&-
8011, ότου δήιτοτ€ Εν<κα (Όίτη.)
"^Ίιβ&Ι, πυρόϊ τη. \νΐιβΕΐΙ-ί1οιιι•, αλιυρα η,

^Ζ, Ρ. ΎγΊ]β8,υ-06ίΙΠη§, τηιροφόροϊ Γ.
λνΗβΛίβη, ιτΰρινοϊ. ϋβαΐ ϊη ννΐιεαΐ,

Ίτυροττωλί» Ρ
"\νΐιββ(11β : υ. ΠαΙίβΓ. Ιη \ν1ιββά1ϊη§
ΙβΠΙΪΒ, ύΐΓ0Κ0ριζόμ€ν05 (1)61ΪΙ.)
"Ένΐιββΐ (βηοβί.), τροχοί τη, κύκλος τη, V,

κύκλωμα η, V, άψίϊ /, V. Όηχν/Ω. ϊ>γ
νΐιεβίβ, τροχήλατο» V. Λνΐιββίοβιτον/,

μον όο-τροφοί άραξα ( ΤΚβορΚτα8ίΐ18) . ΤοΓ-
ίιΐΓθ οη β. τνΐίββΐ : ν. ΚηοΙε. ΤοΓίιίΓεά
ΟΠ£ΐν/Ηββ1,άρρο.τήλατθ5(ίΊίΛ). ΡοΙυβΓ'β

νΐιββΐ, τροχοί τη (Αν.)
\νΐιββ1 (««»*£>) (πΐϊ1ΪΙΐ8.Γ7), παράγω (Χβη.).
^Ιιββΐ γοηιη] (ηεηΐ.), π€ρί<ιμι (Χβη.);
(οί Ιοϊπΐβ), στροφοδινίομαι (Αβι/ΰΗ.).

^ΙΐΘβΙϊη^ (8Χ108(.), παραγωγή / (Χβη.)
"ννΐΐθβΙνΠΊ^ΙιΙ, άμαξουργό» τη (Αγ.)
Ύ^ΐΐβΐρ, ο-κύρνο5 η, ο-κΰλαξ τη
^Ηβη 1 ττότί ; ιτηνίκα ; Ρ. Λνΐιβη (χηάχνββΐ),
οποτ(, οπηνίκα Ρ. \νΐΐβΠ, "^ΙίβηβνβΓ
(βοη}.), 8τ«, βταν, οπότ€, οπόταν, ή νίκα,

ήνίκ' αν, ώϊ, 4ΐΓ«ί, ΐττίΐδή, ίττίΐδάν, «ϊτ« Γ,

€ίτ' αν 7, ή*μο$ Γ. Εγοπι Λβ ίϊηΐθ -«Ήβη,
ίί 8του V
"\νΐιβηοβ? πάβ»; Ύνΐιβηοθ (χηάχηοΐ),
όπίβ» : (τβίαΐίνβ), 8β€ν, ϊνθο> Γ. Λ^Ιιβηοβ

οοηιίιι^' (««(/.)? ποδαπίϊ;
^νΐιβΓΘ ? ποϋ ; λνΐιβΓΘ (χηάίνβοί), ότου :

(τβίαίχνβ), οί, 8που, τ), ϊνβα Ρ, Ινα Υ.
Εγοπι 80ΐηβ^νΙΐ6Γ6, ποβ» (βηΗίΙ.)
ΛνΗβΓβΛδ : ο. 8ίηοθ

\νΐΐβΓβίθΓβ ? διΔ τί ; \νΗβΓθ£θΓΘ (Γβίβ-
ί*«β), διά, άνβ* <Ιν V, δκίπ€ρ Ρ, δκίτι Ρ
^ΗθΓβνβΓ, ίπου (ο/Ιβη νηΟί άν), όπονον»
Ρ
Λνίιβί, άκονάω Ρ : ν. αΐίο δΐιω-ρβη
^ΙιβίΙΐΘΓ (ιτΐίΐίτβοί), ά. \νΐιβΐΗβΓ αλί». 6^
ογ, «1τι...€ΐτ€, «Ιτ' οίν...Λτ" οίν, «Ιτ' οίν...
Λτ«, «ίο. "\¥1ΐ6ί1ΐβΓ Ι ξβΐ ϊί ΟΓ ΠΟυ, καΐ
λαχών καΐ μή λαχών (Εητ.). "ννΐιβί1ιβΓ?

ποτιρον ΟΤ πότ«ρα ; ΤνΐθίΙιβΓ ? "Υνΐΐϊοΐι
θ£ ΐντο 1 ποτ«ρο5 ; (ίηάΐηβί), όπάηροΐ
\νΐιβί.8ίθηβ, άκάνη/, βηγανη/, V
^Ιΐθ^, οροί τη
\νΐιϊο1ι? τ£«; ποΐο$; (ίηάίτκί), ίο-πϊ,
οποϊο». "ννΠίο}ι ο£ ϊήτο! ν. "^ΙιβυΙιβΓ!

"ννΐιίοΗ (τβίαΐϊνβ), 6%, 8ο-π«ρ. ΛΥΊιϊοΙι-

βνβΓ, 8ο-τι*
λνΐιίΐβ, Ιωϊ, Ιω» άν, Ιο-τ' αν, ίν ω, οσο»

χράνον, ΟΤ Μββ μιταξΰ ΧίΛΐΚ ρατίκ.
ΕοΓ α ν/ΐιϊΐβ, τί»ϊ, τ<ω5 μίν. Ρογ »

§Οθά ν?1ΐϊ]β, τ<«9 μ4ν ίττΐίΐκ»5 (ΡΙαΙο).
λνοΓίΗ ^νΗίΙβ, προίργου, προΰργου τι
λνΐιίιιι (ίο £ΐ•<\ύίγ α) : χΐθβ οντ»$ <1κή
(^υ8^

8,1 ΓΒ,ηάοπι), ον οΟτω προ» ηδονή*

(Ρώιίο)
ΤΛΤίίπίρβΙ•, λνΐΐϊπθ (ΐΗΟβί.), κνυζάομαι V

\νΐΐϊρ (βχώβΐ.), μαστιξ./] Ιμάϊ τη, V, ο-κϋτοϊ
η, Ρ
^Ηϊρ (νβτο), μαστιγοω Ρ, άραο-ο-» V
\νΐιϊρρϊη8-<»ρ, βήιβιξ / (Αν.)
"ννΐιΪΓΐ, "ννΐιΪΓΐΐη^ (βχιοαί.), δίνη / άΑλο
/, ν
ΤνίπΓΐ (νβτο αοΐ.), ίλίιτο-ω Γ, δινά» Γ,

στροβίω Γ. ^νΐίίΓΐπΐ£ (α<%.), 8ινή(ΐ! Γ
"ννΐΐΪΓίροοΙ, δίνη /, V, χάρυβδίϊ / (χαβά
ρ$ηβτα11ι/) (Εην.)
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"νΠιΪΓίνίηεΙ, τυψώς τη, V, στραβοί τη, V,
Μά\α/, V
\νΗίβΐΕΘΓ8, ίουλος τη, V
^ΗϊβρβΓ, ύπήπον, ψιθυρίζω V
λνΗϊβΙΙβ (βωόβί.), «τνριγξ^ Ρ. \νΐιΪ8ΐ1ΐη§
βοηηά, ο-ύριγμα η (•1ί'•)
Λνίπβΐΐθ (νβνο), <τνρ£ί• Γ. "ννΗίβυΗηο;
(αά}.), ίξντονος Γ
^Γΐιϊΐ;, ηοί β,, ονδίν, ουδαμώς, ούδ' ίλάχιο-τον
Ρ
ΤνΐΐίΙβ, λίνκός, πολιός, ιτάλλίυκοϊ V, αργής ^,
άργηστής 7, ληικανθής Κ. λνΐυΐΐ νΐίϊίθ
ίίπιΐΝ, λιυκώλ<νος (Ηοτη.), λίυκόπηχυς

(£ΊίΓ.). ^ΪΙΗ νΐΐίύθ £8,ΓΓη6ηΙδ, λ«ν-
κάπητλος V. Ύ70Η νΗίίθ 1ΐ»ίΓ, λίυκόθριξ
V. νϊίύΐ νΐΐϊΐθ ΗθΓ8β8, ληικόπωλος
βρϊΐΗ. ο/ Ώ&γ (8ορ/ι.). \νϋΗ νΐιϊΐβ
ν»νβ8, λίυκοκΰμων V. Τνϊΐΐΐ Τ?1πΙθ
■\νιη§8, λίυκόιττ«ρο5 V. ΛνΐιίΙβ ραϊηύ,
ψιμύθιον η, Ρ. Ρτουβνο, ΙιίΗββ ν.•ί11
ηθυ Ι)1οοιη 80 ννΐιίΐβ, οΰ λίίρι' οΰτας

άνθήο-™ (Ηβνοηάαβ)
λ\ Ιιίΐ,ΐΊΙ, λευκόω, λίυκαίνω
"ννΗίΙβηβββ, λ€«κότης%/', Ρ
Ύ/ϊιϋβνίΒβίι (νβτο), κονιά» Ρ; (βιιοβί.),
κονίαμα η, Ρ. λνΗϊΙβναβΙΐβά, Ιξαληλιμ-
μίνος (Τ/ιηβ.)
ΛνΐιίίΙΐθΓ ? ιγοϊ ; "ννΗϊΊΗβΓ (χηάϊτβοί), 8ποι,
(νβίαΐίνβ), ο

ΐ,

οΐπφ Γ. λνΐιϊΐΗβΓ οί 1\νο
ρΐβ,οββ, Το νΗϊοΙιβνθΓ οί ίνο βίάββ,
όιτοτίρωσι Ρ
"^ΗΪΖΖ ίΙίΓΟυ^Ιΐ, διαρροιζίω V

Λν&οίτίς; ΛνΗο (ϊηάΐνβαΐ), βστι». \νΐιο
(νείαΐΐνβ), 8», 8στις, 8ο-π<ρ. "^ΙιοβνβΓ,
βστις

ΤνΗοΙβ, 8λος, πάς, άπας, ο-ύμπας, παντ«λής,

ολόκληρο! Ρ. ΊΊΐθ νΗοΙθ, το ιτάν, τά
πάντα. Οη υΐΐθ νΐΐοΐθ, €ΐς το πάν, <ιΛ
ιτάν Ρ, ώς ίπΐ το πολύ Ρ, ώς ίττΐ το
πλ€ίστον Ρ. Ρνονβνΰ, ΤΗθ οοηοΙιΐΒΪοη
οί ίΗβ ^τΐΐοΐθ ΠΙβ,ίίβΓ, το τρίτον τώ

ο-ωτήρν (ίΐΐθ ϋηήΐ Ιϊυαίΐοη ίο Ζβαβ ιΐκ•

8»νίοαΓ) (ΡΙαΙο)
λνΗθ1β80Π1β, ύγΐίΐνός Ρ. \ν&ο1θ8θπιβ
ίοοά, τά ίγ«ινά (ΡΙαΙο)

νϊ~1ιό[1γ, 8λο>5 Ρ : ν. αΐίο Αΐ4θ£βίΗβΓ
\ν 1ι ν 1 τί ; Μ τ£ ; τίνος χάριν ; V. ν?\ιγ (ίη-
άχνβοί), 8 τι, βτον χάριν V

.

Λνΐι^• ηοίί
τί μήν ; πώς γάρ ο* ; 'ννΗ γ (βχοΐατηαΐονι/),
τί Μ ; τί γάρ ;

"ννΐΛ, βρνολλί$/(^Γ.)
λλίοΐίβά, κακός, άδικοι, πονηρός, μοχθηρός,
κακούργος, πανούργος, μιαρός, άλιτήριος,

παντονργός V. ΤΗθΓΟΟ§Η1γ νϊοΐιβθ,

πάγκακος V
,

πανώλιθρος V
,

παμπόνηρος Ρ.
"νν^ϊθ1εβ<3 ^6β(ί, πανοίργημα η, V

,

κακούρ

γημα η, Ρ. Βθ νίσίΕβά, κακονργ^α Ρ.
Ρνονβτύ, οί β, πιοβΐ νϊοίεβά άβοά, το

Αήμνιον κακόν (ΑβββΗ., Ηβν.)
^νίθ^βαΊγ, κακώς, πανονργως Ρ
^ντϊθ1ΐβ<1ηβ88, το κακόν, κακότης /, κακία _/

!

πονηρία /, κάκη /, V, πανουργία /, V,

άλιτρία ί
, V
,

κακονργία /, Ρ, μοχθηρία

/, Ρ, κακοτροπία_/Ι Ρ. Ηβ,Ιίηξ νίοΐίβά-
Πβ38, μκτοπόνηρος Ρ

ΤνίοΙ^βΓ^οιΊτ, πλίγμα η, Ρ. Μικίο οί
ΛνίοΒΤβΓνΟΓίί, πλικτός, οίσ-ΰινος

"Ννΐοΐίβί;, πυλίς/, Ρ
λνίάβ, (υρύς, πλατύς, μέγας, πολύς, €ύρύ-
χωρος Ρ ; (οί βαΓίΙι ογ 8βα), ΐΰρύπορος

V
,

ιύρύκολπος (Ρϊηά.). 'νΥ'ίίΗ 'νΗά'θ

ΕΟΘβχΙο'Ίνβ, εύρυλιίμων (Ρίηά.). "ν^ίάβ
βρβ,ΟΘ, «ύρυχωρία /, Ρ
Λνίάον (βΐίόίί.), χήρα /, V. Ββ 8,

νϊάον, χηρίΰω V
,

χηριίω βίον V.

Κθβρ »8 & \νϊάθν, χηριύω V
.

ΎνίαΌν

(νβνϊ αοΐ.), χηρόω V
.

"Μνίάονβό!,

χήρος V
,

άνανδρος V. Ύνΐάολν-Ηοοά,

χηρ«ία/ Ρ
νΐϊάΐϊί, ιίρος η, πλάτος η, Ρ
ΛΧΊιΊιΙ, ν«μά» Γ, νίμω Γ, πάλλα V ;

(?>1β1αρ/ΐ.), δια χ<ιρος (χ», μ<ταχ«.ρί{»
αιιά μ«ταχ(ΐρίζομαι Ρ
"ννίίβ, γυνή /, α"λοχο. /, V

,

δάμαρ /
,
Γ,

ίκοιτις^ V
,

ο~ύν<υνος /, V, στιν«υνίτιι_^ V
,

ο-υνάορος /, V, «τύλλικτρος /, V, οτΐΐυγοϊ

/, V, σνίνξ/, V. ΥοϋΠ^ νίίβ, νύμφη

/, ν

"ννίο;, κίφαλή πιρίθιτος (Αν.)
~νίί%ν?8.να, καλύβη /

■-

37—2
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Λνΐΐίΐ, άγριοϊ, υβριστή» τη, V, άνήμ£ροϊ V,

άττηγριωμίνοϊ V \ (θ£ ΟΟΜΠίΓ^), ίρημο$.
Μιιΐίβ ννϊΐά, άγριόω Τ

Λ
,

ίξαγριαίνω Ρ.
\νϋά οβιΐδί, βηρίον η, Ρ, βήρ μ, Γ

,

δάκο5 η, V

ΛνϋεΙβΓηβδΒ, Ιρτ\α,1α/
"ννϋάβΓβ : Τηβ ρΐαςυβ δρΓβαά ΙΠεβ νϋά-
βΓβ ονβΓ Αίηβηβ, ή νόσοι «τπνίίματο
Άθήναί μάλιστα (ΤΙίΙΙΟ.)
\νϋβ : υ. Τγϊο^
^ϋ£α1, αίβάβηϊ, αντάβουλο» V

.

\νϋ£ιι11γ,
αύθάδωϊ. \νί1£ιι1ηθ8Β, αυβαδία/, V

,

αΰθά-

δ€ΐα/, Ρ. Ββ λνϋίιιΐ, αυΟαδίΙομαι. (Ρίαίο)
Λνϋΐ, ίΐιβ, βοίληοΐί / βουλή /, V, λήμα
η, V

,

θυμοί ΥΠ, V
,

φρήν απίί φρ«'ν<5 /, V.

Οθθ6!ν-ϊ11, (Ονοια /, <ύμά>«α /. λνΐΐΐ
(ίθβίαπιβηί), διαθήκη /, Ρ

,

6ιάθ€ο-ΐ5 τήϊ
οΰσίαί Ρ. Μίΐΐίβ Λ Λνϊΐΐ, ϋϊβροδθ ο£ ϊ>γ
\νί11, διατ{θ«μαι Ρ
λΥίΠ [ηώ), ίθί'λω </»</ θ«λω, βούλομαι,

διανοίομαι 7
',

(18 διαν£νοημένο$ ττί'μψαι

(ΡΛμο.)
λνίΐΐίη^, <κών, ίκούσ-ιο5, ττρόθυμο5, άο-μ<νοϊ,
'.'.-< άα-μίνω δ«' (τοι ννξ άττοκρϋψίΐ φάθ5

(ΛββοΛ.). Ββ ννίΐΐίηβ, <0Λ» αη<£ ΘΛω,

ι-ροθυμίΌμαι
ΛνίΙΗΐι^Ι',', όσμίνωϊ, ττροθύμωϊ, ραδίωϊ, ήδί'ω5

Ρ
,

ίκουο-(ωϊ Κ
,
<
ξ ίκουσία; Κ

"^Ϊ11ίη£ηβ88, προθυμία/
"\νί11θ•ν, Ιτ*α/
\νϋ•-, τΓοικίλο! : ν. αίβο ΑτίΙαΙ
"\ν 111, κτάομαι, τυγχάνω, λαμβάνω, φί'ρω 'ίΗ'/

φί'ρομαι ; (οοηαυβί1), νικάω, κρατί'ω. \\τϊη
ίηβ ρΓΪΖβ, τά νικητήρια φέρομαι (ΡΙαΙο).
Το η&νβ \νοη ϊίβ ^8.7 4ο ΐΗβ £αβι•1οιΐ8,
ίττι ΤΟ μυθώδίϊ ίκνίνικηκί'ναι (ΊΊιίΛι•.).
λ\7ίη ονβΓ, ΐΓροσττοιίομαι, άναττίίθω Ρ,
μίταττίίθω Ρ. \νϊη η01*£Πί 1)1ΐί Ιθ»Γ8,
δάκρυα νικηφοράν (Ενν.). ΛιΊ» £θΓ
\νϊηηίη§ £γΪ011(]8, τα θηρατικά των φίλων
(Χβη.)
λνϊπά (,ιιώαΙ.), ανιμοϊ τη, ιτν«ϋμα η, αύρα./,
ιτνοή_/] V
,

αημα η, Γ. Γβ,ΪΓ ν-ίηά, οΰροϊ
τη, V
,

ουρία Λ Ρ
,

ονροϊ ΙΓρϋμνηθιν (Εην.).
Η&νβ (ι ί'αίΓ -νπιιΐ, ττλώ χράομαι (2'/ιιια.).

Το Γαη ΙιβίοΓθ α £ιιϊι• ινίηοΐ, <
£

ούρίβ»

δραμιΐν (8ορη.). Ηβ,νίη^ λ £μγ «ϊικΙ,

€νήν€μο5 V. 0£ ΟΓ 1)β1θηη;ίΐ1£- ίο Λ ίίΠΓ
νϊηά, οδρι.05. ΡΓ08ρβΓ λνίΐΐΐ β ί&ΙΓ

νϊηο1 (νβτΒ ασί.), οϋρίζω Κ
. 81ι«;]ι-θγ«1

£γοπι ΐΐιβ νίηο", ύτήνιμο* Γ
.

8ο8.ίίβΓβ(1

ΪΟ ίΙΐΟ \νίΐ1(1κ, μίτάρο-105 V. 01ΐ,1Π!-θ(1

■νίϊηά (»ιβί«/)Α.), τροτταία /" (^ββοΑ.).
ΤΙιθ νΐηά 1)θίΐ)§ ίη ΐΗο ηοι-ίΐι, ανίμο-
ιτροϊ βορέαν €<ττηκώ5 (ΤΗηβ.). ΡτονβΛ,
οί & «ίηι.Ι-Ιί,α^, θύλακοι τι« \ύγπ
(ΡΙαΙο)
\νΐη(1 (»βτ6), ττλίκω, ίλίσσω. \νϊηι1ϊη§
(αφ-.), ΐΓολνγναμίΓτοϊ Γ; (βΜΟ«<.)

καμιτή _/
"

Λνίηϋϊαΐΐ, «ΰρημα η, (ρμαιον η
■\νϊηο!ΐ8«8, οτρίβλη /, ίνοί «ι (Πβτ.).
Κ&Ϊ8Θ &7 ινίηαΊωβ, ίνιύω (ΡΑπβ.)
ΛΥίηθον, $υρ£»/, Ρ
\νϊηθ!••, άν€μ(5ίΐ5 Γ

,

διήν<μο« V

ΑΥίηβ, οίνο» »ι, μίβυ η, V
,

ιτοτάν η, V,

άμιτΑου γάνοϊ (^4ββ^Λ.), βοτρυοΐ γάνο*

(Εητ.). Β&ά -ννΐηβ, οΐνάριον λ, Ρ.
8οαΓ νίηο, δξοϊ η, Ρ. 0£ ογ 1>β1οη•;ϊη ^

ίο "-τϊηβ, οΐνΐ)ρ<5ϊ V
.

Τ>τϊτι\άη% ο£ ιιη-
Ιΐιϊχβά »ϊηβ, άκρατοιτοο-ία / (ΗβΤ.).
Έχοββδ ίη \νϊηθ, πολυοινία /, Ρ. ΥοπΛ
θ£ νίηβ, φίλοινοϊ Ρ, μίβυοτικάϊ Ρ. 8β11
•νΐηβ, οΐνσιτωλίω Ρ. Ρομγ ονιί Λνϊηβ,
οίνοχοί'ω Ρ. ΡοαΓβΓ ουί ο£ ν-ίιιβ (Οηρ-
06αΓ0Γ), οΙνοχοο« τη. Λνϊιιβ-οβΠίΐι-, οίνων
ηι, Ρ. \νίηβ-οο1οιΐΓβά, οΙνωτο« Γ.

\νϊηβ^ΕΙΓ, ΐδρία^/) Ρ, Αγγο« η, V. ^ϊηβ-
1ββ8, τρύξ/ \νίηβ1β38, νήφων, αοινο* Γ

.

"ΜνϊηθρΓβββ, ληνο« /, V. ΡτονβΗ), ' ίη
νίηΟ νβΓΪΙίΙβ,' οίνοϊ άληβή5 <ο-π (ΡΙαίο)
^νϊη§, ΐΓτ«ρ<5ν η, τττίρυξ /, V

,

ττΚλον η, Ρ.
\νϊη£ (ιηΐΗΐΛΓ•/), κίραϊ η, κράο~ιτ(δον
η, V. "\νϊίη ΙΗθ ΓΪ§Ηί •νϊη^ Ιβαοϋη^
(ηανβ.1), διξώ κίρα ήγουμ<νω (ΖΆ»<:.).
ΙΙηάθΓ ίηβ πιοίΙΐθΓ'β '"'ϊη8) •ηΓο ιττίροΐι

V
.

\νϊη^β(1, τττηνάϊ, ΰιτότ-τιροϊ, ΤΓ«Τ«ΐν05,

V
,

1ΓΤ<ρΟ<11 V
,

1ΓΤ€ρωΤ0ϊ V
,

ΤΤΤίροφίρΟί Ρ
",

4τττίρωμίνο5 Γ. Ανίί,η Ιιπ^ΙιΙ νϊηρ,
λίυκότττίροϊ V

.

Ύίϊύχ ίοϋΓ ΛίΓΪη^β, τ«τρά
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ιττίροϊ V, Λνΐΐιΐι £ο1άβη νίη£8, χρνσί-
ΤΓΤίρΟί V. ^ίίΗ £00(1 νϊΐΐββ, ΐβπηρΟ* V.
νϊϋΐι 1οη£ ■ντϊη^β, τανύπτιρο* V. "^ϋη
πΐίΐηγ-οοΙοϋΓεά τ¥Ϊη§8, ποικιλόπτιροδ V.

\νίη£ΐβ88, άιττ<ροϊ V. Ρτονβτο, \νΐη§βά
ννΟΓάβ, ϊπ«α πτ€ρά«ντα (Ηοιη.)
νίίηί (νβΤθ), μίω
"ννΐηηϊη^ (ο£ α ΙιοΓββ), αθλοφόρο! V; (ο£
βρββοη), πιθανοί, π«ιστηριθϊ V, ίπαγωγόϊ
Ρ, ίφολκό5 Ρ
^ίηηον, λικμάω. ^ϊηηονίη^-ίβη, πτίον
η,ν
\νίηίβΓ (βΐίδβί.), χιιμών *η, χΛμα η, Γ,
ψΐχοϊ η, V. 0£ ογ ί>β1οησϊη£ 4ο νίηίβΓ,
χ«ιμίρΐ05, χιιμιρινο* Ρ. \νΐηΐΓγ, δυσχ€ί-
μΛροϊ V. 'ν7ίηΙβΓ-<ϊ«8,ΓΐβΓ8, χαμάδιον Η,
αβ χιιμαδίω χρήσθαι Λήμνω (Β>•»ί.).
ΟοοεΙ ίο νϊπΙβΓ ϊη, <£χιίμιρο« Ρ. Ιί'β
8> νϊηίΓ^ 806116, χ«ιμίρια τα πράγματα
(Αν.)
λνίηίβΓ (νβΤθ), χίιμάζω, διαχίΐμάζω Ρ,
ίτιχαμάζω Ρ
Λνίρβ, καθα(ρα>, σμήχω Γ. Λνίρβ 8.ν/&}Τ,

άπομάσσω, ίκμάσσω Ι"
,

ίξομόργννμι Γ

"^Ϊ8(1θΠΐ, σοφία / σννισίϊ /, νοίϊ τη,
φρό"νησιϊ /, Ρ, μήτι» / V, φρήν α?κί
φρ('ν«5 /, V. ΛνίβάοΠΙ-ΙβΘΐΗ, σωφρονι-
στήρ€5 τη, ρ

ΐ

(ΗϊρροβταΙββ)
λνΊββ, σοφό"ϊ, σνν«τ<ί$, σώφρων, φρόνιμοϊ.
4πιστήμων, (μφρων, ίίίβονλοϊ, λόγιο» V

,

Κίδν05 V
,

βαθί>5 V
,

πυκνόϊ V
,

άρτίφρων V
,

βυσσώρρων V. Βθ ννίδθ, φρονί», σωφρονίω.
Εχοββάϊη^Ι^ \νΪ8β, πάνσοφοϊ,π«ρισσ<5φρων

(Αββοίι.). νίΐΆβ ϊη οηθ'β ον/η οοηοβϊί,

δοξοσοφοϊ (ΡΙαίο). \νΪ8θ ίθΓ βνϊ], κακο-
ξννίτοϊ (ΤΆίίί•.)
Λνϊβθΐ^, σοφωί, σωφρίνωϊ
λ^ϊβη (βΐίόίί.), «4χή/ σπουδή/ προθυμία/,
πίβοί »». ΑοοοΓάϊησ Ιο οηβ'β νίβη,
κατά γνώμην, κατά νοΟν Ρ. Αςαϊηβί
ΟΙΙβ'β \νΐ8η, παρά γνώμην. ΡτονβΤΟ,
Τηβ ντΐβΐι Ϊ8 ίβ,ίηβΓ ίο ίηβ ίΐιοιισηί

(Ιιϊ^θ 8. Ικιγ'ϋ ντίβη), κατά την παίδων

«υχήν (ΡΙαίο) : <
/. πολιτιία ή κατ <νχήν

γινομένη {ΑτίβΙ.)

λνϊκίι (νβΤθ), βοΰλομαι, <θίλω α?κί ΘΛω,

χρπζω. «ράω, ποθΐω, ζητίω, ιΰχομαι, προ-

βνμί'ομαι : ν. αίβο \ )θ8Ϊγρ. •Τοίη ίιι

Μ'ϊίίΐιίης, συμβοΰλομαι, συνθΛω, σνμπρο-
θνμίομαι Ρ. \ΧΎ*\\ \\\Λ\, Λ φρονί'ω,
(ϋνο(ω. ΈΙοντ Ι νίβΗ ίηαί..., <

(

γάρ οτ

Μι V (ινίΐλ ορί. οτ ραβί Ιαη»β ο
/

%ηά.),
ω; ΟΤ ττώϊ αν (ΐ'-'ιίίί ορί.) V

,

ώί ώφιλον

(ιυϊΐΗ ϊη/.)
^ϊδίίαΐ, Ιντονοί, μίτίωροί Ρ
\ντϊί, \νίί8, νοδ» τη, γνώμη _/

,

φρήν αηά

φρίν«ϊ/: ν. αίβο Μϊηά. ΜοίΗθΓ νϊί,
οΐκίία {ννισι« {ΤΚηϋ.). \νϊί (ηΐΙΠΙΟΙΙΓ),
«ύτραττίλία /, Ρ

,

χαριεντισμό* »», Ρ,
άοτίΐόν τι Ρ
λνίίοΐι, φαρμακίϊ /, Ρ : ν. αίβο Ββνπίοη.
\νίίθΗθΓ8,ίί, φαρμακ€ία /, Ρ, γοητ«ία/, Ρ

,

ψυχαγωγία/, Ρ

Λνίιΐι, ξύν αηά σνν, ά'μα, ομοδ, παρά {αΙΙ
ηίΐ/ι άαΐ.), μ«τά {νήΐΗ ρβη.), οτ η»β
λαβών οτ ίχων, οτ βϊτηρίβ άαΐ. "ν^ϊίΐι
ίΐιβ ίΓΟΠίρβί, Ιιπο σάλπιγγο* V. \νϊίΗ
ν/Γ&ίη, 8ι' 4ργήί. Λνϊίη ςυϊΐθ, 1κ &5λου

V
,

8άλφ. \νίίΗ ,ι ία,ιτ \ηαά, κατ οΐρον V
.

"ννϊίη ίΗβ 8ίΐ'68,πι, κατά 1»νν Ρ. \νϊί1ι
ίΗβΪΓ ανΛΪΙβ,ΙιΙβ ίθΓ06, άπο τή« παρούση*
δυνάμίωϊ (ΤΗΐΙΟ.). \νϊίΗ ίβ,Γ ίπίβΠΟΓ
ι-ΟΝΟΐι π•ρν, ίκ πολλω ύποδιιστίρων (Τ/ιίΐο.).
Ββ λνίΐΐι, σννιιμι, όμιλίω
ΤνϊίηΛΐ, αμα, όμοί. Αΐΐοΐ Λ¥ίίη8.1, <ν 8< V

.
Νο £Γ038 ηΟΓ Β,ηγ ΪΓ66 ΜΤΪίΗ&Ι, θύ
χόρτθ5 ονδί άλλο δίνδρον οίδίν (Χεη.)
^ΓίίηάΓΛν (αΰΐ.), απάγω, αποσπάω V:
(ηβν,Ι.) : υ. ΚβίΐΓθ. ΛνϊΙηοίΓβΛν ϊγοπι

ρα!)1Ϊ0 Ιίίθ, των πραγμάτων άφίσταμαι Ρ

ΛνίίηβΓ (αοί.), μαραίνω, αϋαίνω V
. ΛνϊίΗβΓ

(ηβΙ(Λ), φθίνω, κατισχναίνομαι, ταριχίΰ-
ομαι, αύαίνω βίον V

.

"^ίίηβΓβο!, ζι\ρ6ί,
ρυσ-05, Ισχνίϊ Ρ

λνίίΗΗοΙά, άπίχω, άιτοστιρίω, Ικκλίπτω
^νϊίηϊη (αάν.), ϊνδον, ίντά*, €Ϊσω οτ ϊσω, 1ν

δόμοΐϊ. κατ' οίκον. Γι-οηι νϊίΐιϊη, ϊνδο-
β«ν V. Ββ \νϊί1πη, (νιιμι. 'ννϊΐΗίη

(ρτβρ.), 4ν (ϊυϊΐΚ άαΐ.); Ινδον, Ιντ6ί, #1σω
ΟΤ ϊσω, «σωθί(ν) (ΰΜ νιίΐΗ </6η.). ^ίίΐιΐη
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1>ο"«γ-81ιο1, ίντο; τοξ«ίμοτο5. "ννίίίπη &
ΙίΙΙΙβ, ιταρ' ολίγον Ρ, ιταρ' ίλάχιστον Ρ.
^ΊχΜα. ΒΟ Ηί,ΐΐθ, ιταρά τοσ-οίτον Ρ
^ϊύ\θνΛ («<$.), ίκληροϊ, άμοιρο; V,

Ιρήμοϊ, άμίτοχο; Ρ. ΤΛΤΪυΗοΐΐΐ \)ΤΟΏΖβ
βΗίβΙάβ, άχαλκο; άο-πίδων (8θρΚ.). Ββ
ν/ίβΐιουί, στ^ρομαι, τητάομαι. λ\ ί(1ι-

ουί (αάν.), Ιξω, ΙξαΛαι, ίκτά;, ΘΟραβίν, οτ
ΊΙββ βυραίοϊ V. ΛνϊίΙίΟΙίί (ρτβρ. ΊϋίΐΗ

</βη.), {.να, άτ€ρ, χωρΪ5, δίχα. ΛνϋΗοιίυ
ίΐιβ 1εηο•νν1β(1§β οί, λάθρα (ιοίΐΗ §εη.).
"νϊϊύιονΛ άοϊησ, βίο. μή ινίΐη ρατίΐϋ. αβ
II \ιτ85 ίπιροββϊοΐβ ίο <3ο ί11ΐνΐΙΐίυ<5
λνίΐΐιοΐίΐ ηΐίΐίππι; ρΓβδβηΙβ, οΰ γαρ ην
■π-ράξαι ουδίν μή δίδοντα δώρα (ΤΙι ν. ι:).
Ταΐίθ Ηίπι οίΓ αηιΐ Ιοιί ιηβ Ιιίηι \ν ϊίΗοιιί
ΠΙΟΓΘ βΔο, οίίτω δί βασάνιζ' άιταγαγών

(Αν.)
^ιί1ΐ8ίβ.ηεΙ, ανθίσταμαι, ίητομίνω : V. άΙίΟ

Κθ«ίβί
^ΐίηβββ (ϊΐίδβί.), μάρτυ; ΠΙ, συνίστωρ τη, V.
Βθ & ΉΤΪίηβδδ, μαρτυρία). Οαΐΐ Λ8 \νίί-
11088, μαρτύρομαι, αναβιβάζω Ρ. Ενο-
\νϊίηβ88, αντόμαρτιΐ9 VI, V, αύτόΊττη; τη, Ρ.
Ριοιίποθ λνίΙηβ8868, μάρτυρα; παρέχομαι
Ρ. "ννίίηβββ (ίββΐίπίοην), μαρτυρία /,
μαρτΰριον η. ΒδίΙΓ \νϊΙηΡ88, μαρτυράω.
Βοϋ,Γ νήίηβ88 8,£αίη8ί, καταμαρτυρεί Ρ.
Ββ&Γ νΐίΐ1688 νίϊίΐι, συμμαρτυρέω. Γαΐδβ
ν?ΪΙηβ88, ψίυδομαρτνρία /, Ρ. Α ίβ,ΐββ
νπίηβββ, ψίυδομάρτν! 771, Ρ. ΒβΛΓ ίαΐβθ
νίΐηβββ, ψ<υδομαρτυράβ Ρ. ΒβίΙΓ £α]86
\νϊίηθ88 α^ειίηβύ, καταψευδομαρτυρίω Ρ.
Αοίίοη ϊογ ίαΐεβ τνϊίηβδβ, τά ψ«υδο-
μαρτΰρια Ρ. ΎνΐίΙΐΟϊΐΙ ΛνίΐηββΒ, αμάρ
τυρο; Ρ
"ΦϋΙγ, κομψά;, άο-τίϊο5 Ρ, εΰτράιτΛο; Ρ.
νίϊϋϊίγ, κομψή; Ρ. Ββ ν/ϊίίγ, χαριιντί-
Ιομαι (ΡΙαίο)
\νίζβ.Γ(3, γάη; τη, αγύρτη; η», ψυχαγωγά;

τη, V
"ννΌβ ! ν. Αΐω ! ΎΥοθ : ν. Ονϊβί. Ρνονβτδ,
ΤΗβ ντοββ οί Μ&»ηβ8Ϊ8, (ο£ θχϊγθπιθ
άΪ8&8ΐβΓ8), τά Μαγνητών κακά (Ανοΐίί-
ΙοοΚτα)

Λ^οΐί, λύκο; τη. βΗθ-ντοΙί, λΰκαινα /, Ρ,
λνκαινί; /, V. 0£ ογ ύβ1οη§ϊη£ ίο λ
νοίί, λΰκίΐοϊ. ΡτονβτΙ>8, (1) ^ο1£ ϊη
βΗββρ'β θ1θίΗίη£, ο-αίνουο-α δακν» (Ηϊ(«
νΐιίΐβ £&ν?ηϊη£) (8ορη. /τα$τη.) ; (2) Το
8ββ α \νο1ϊ, Βύ «Ιηιοΐί ϋυηιΒ, λύκον
Ιδ«ϊν (ΡΙα(ο); (3) Τνοΐί'β νΐη^β (οί
υΗίη^ε ίΐιαί. αγθ ηοΐ), λύκου «τιρά
(Οοτη. βταρτη.)
^οπιβη, γυνή /, ή 6ήλ«« Ρ, γύναιον η, Ρ,
άνθρωιτο;./", Ρ (οοηΐβτηρίηοΐίβ). Χνοπιβη,
το θήλυ αηά το θήλυ γίνο; (Εητ.). ΟΜ
ν/οαιβ,Π, γραΟ; /, γραία /, V. Οί ΟΤ
οβ1οη§ίη§ Ιο \νοιπβη, γνναικ€ΐο; : ν.
αίβο Ρβπιβ,ΐΘ. ννίΐΗ ί,ΐιβ πιίηά οί «.
■«■οηι&η, θηλΰνου; V, βηλΰψρων V. Ββ-
00Π1Θ ν/ΟΠΙΒ,ηΪΒΗ, θηλΰνομαι V, μαλακί-
ίομαι Ρ, Ιπΐϊ1ίΐϋη§ νοίΐιβη, γυναικάμιμκ
V. Ριιΐΐ οί ν/οπιβη, γυναικοιτληβή; Γ.
Ββνΐδθά 1>7 νοπιβη, γυναικάβονλο; Γ.
Κα)β οί ντοηιβη, γυναικοκρατία^^Γωί.).
λνοπιαη-ΙιαΙβΓ, μιο-ογννη; τη (ηααιβ ο/
ρΙαι/ο^Μβηαηάβν). ^οπιβη'β α,υ&ι-ΙβΓβ,
γυναικωνϊτι;-/(Ζί/ϊίαί), ιταρθίνών τη, V
^ΟΙΤΙ Ι)
,

νηδίϊ /, V, οττλάγχνον Π, V, μήτραί,Ρ
\νΌη(1βΓ (ίτώβΐ.), θαύμα η, θάμβο; η;
(πίΛΓνβΙ), θαϋμα η, τίρα; η. Α ν/οη(1βΓ
οί ΒΟρΗίβΐΓ^ ! σοφιστική; θαύμα (ΡΙαίο).
^ΟηάθΓ, "ν^οηΐΙβΓ 8,ί, θαυμάζω, άνοθαν
μάζω, ίξίτλάγην, (κναγλίομαι V. Οηβ
ηιιιβί ^τοηάβΓ, θαυμαστών Ρ
ΤνοηάβΓίΐΐΙ, \νΌη<ΐΓ0118, θαυμαστό;, θαυ
μάσιο;, δίΐνοΊ, άτοττο;, νττίρφυή5, Ικχαγλ»!

V
,

βίο-ιτίσιο; V
,

παράδοξο; Ρ
\νΌη(ΐ6Γ£α1ΐ7, θανμασίω; Ρ
"ννοηΐ, 1)θ: ν. Αοουβΐοιηβά
\νΌθ (νβτδ), μνηστίνω. ΛνΌοβΓ, μνηστήρ
τη, V. "ν7θθίπ§, μνηστίΰματα η, ρΐ, V

Ύί^οοά, ξΰλον η. ΛΥοοάβη, ξύλινο;, δοΰρηο!

V
.

ϋα.ττγ ν/οο<3, £υλαγωγέ« Ρ. νίοτϊ
ν/00(1, ξυλουργέ» (ΗβΤ.). ΤτοΔβ «

Ι

ν/οΛβΓ ϊη νοοά, ή {υλουργική (ΡΙαίο).
"ννοοά-οαΙίβΓ, υλοτόμο; τη, V

.

νίΌοά-
ΟΗίίίπο;, υλοτομία / Ρ• "νΥοοά (^ΓΟνβ,
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ίθΓβ8ί), βλη /, δρυμοί τη, V. Έββά\ΙΙ§
ϊη ίίιβ νοοάβ, ϋλοφορβόϊ (Εην.).
δυρβπηίβηάβηί ο£ ^οοκίβ &ηά ίοΓββίβ,

ΰλωρόί ηι (Ατ.)
^οαΐοοοκ:, άτταγάϊ τη (Ατ.)
^οοκΙρβοΙίθΓ, ιτίλίκάϊ ηι (Ατ.)
λνοοίΐ^, Λνβΐΐ-νοοάβο!, δασΰ$, ιΐδινδροί V,

ύλή«ΐ5 V, βαβύξυλοϊ V, δίνδρώδη5 Ρ
ΤΛΤΌοί, κρακη/"
~*Νο<Α, μαλλόϊ τη, λάχνη /, V, ιπ5κο5 τη, V,
Οριον η, V. Οί βηβ νοοΐ, «δ«ροϊ V,
«ΐμαλλοϊ (Ρϊηά.). ΟΓ ίΐιϊοΐί ν?οο1,
δασΰμαλλοί V. 8ηΓβά ϋ£ \νοο1, κάταγμα
71, V
'ΤΝοτά, λόγοϊ τη, Ϊιγοϊ η, μϊθοί ηι, £ήμα η,

ΐΓρόσφθ6γμα η, V ; (ρΓΟΠίίββ) ττίστίϊ _/
!

Ββ ^ββη ίο οοβγ ίίιβ \70γ<1 οί οοπι-
ηΐαΐΐά, τα τταραγγίλλόμινα όξίωί δίχ«σθ€

(ΤΚηβ.). Ιη α ντοκί : ν. Ιη βηοΓί.
Ιη νοπϋ, λόγω μίν (αη«. δι

/

Ιργ» 84) Ρ.
ΜβΓΘ νοπίβ, λίγων αριθμοί (8ορΗ.).
ΡνονβτΙ), \νοΓά 1>7 νοπΐ, ϋηβ ιιροη
Ιίηβ, Ιιγοϊ ιτρο$ ΙτΓο» (Αββα/ι.)
"ν^οτάγ, ιτολνλογοί Ρ, ΐΓολυίΐτήϊ V. νίοτάΐ-
ηβ8«, ΐΓ«ριττολογ£αι/(/βοοη)
ΛνοΓίτ (ίΐΐδβί.), ϊργον η, ιτόνοϊ ηι, τίχνη /,

τίχνημα η, μόχθοί »», V. ΗίίΓοΙ λυογΙϊ,

ασχολία /, Ρ. ^οτί (ίηίακί ΟΓ ΘΠ1-
ΟΓοίάβΓβά), ιτοίκιλμα η. Ριιοΐίο ν/οΛδ

(ββρ. 1)\ι'ύάηΐ£Η), τα δημόσια Ιργα

(ΡΙα(ο)
Ύΐονί (νβτΐ), ίργάζομαι, ιτονίω, 4ν<ργάβ
(ΑτϊβΙ.) : (οί βηβ νοΓκ:), ιτοικίλλω V

,

δαιδάλλω V. Οηβ πινίδί νοΓίι βηβΐ^,
νοικιλτίον (ΡΙαΙο) : ν. β,ίβο Με&β.
^ΟΓΐίβά, "\νΓθυ§Η4, σφυρήλατοϊ, σ-υνίΐρ-
γασμίνοί (ΤηίΙΰ.) ΈϊτιβΙγ ντοπ^Ηί,
δαίδαλο» V

,

ττοικίλο» V. ΗΪ£η βηοΐ
ΓΪοηΙ^ ντου«1ιί, ϋψιδαίδαλτοϊ (,δαοοΛ.).
"ννΌΛ οηβ'8 ~νίΒ.γ, τταραδΰομαι (Ώβτη.)
~νΐθτ)ί\Ω% (οί Π1Π1Θ8, βΐΰ.), 4ργασία /"

, Ρ.
Η8.Γά-ν0Γΐίίη§ (αά).), ίργαστικόϊ Ρ
"^οΛπίίΐη, ΛνοιΊίβΓ, τίκτων τη, ίργάττρ τη,
χ€ΐροτίχνηϊ ηι, δημιουργοί ίί», τ«χνίτηί τη,
Ρ. Οί ογ 1>β1οη§ίη§ ίο ΛνοΛπιβη,

δημιουργικοί Ρ. Ββ8ί ^ΟΓΐίΠΙβη, αρισ-
τοτίχνηϊ ηι (Ρϊηά.). Έβ\\ον-ν/οτί-
ηι:ιιι, σ-υν«ργο$ τη, ο^Ιντ€χνο5 τη, Ρ. 8θΓΓ7
νοί'ΐίΐιΐίΐη, φλαυρουργόί ηι (8ορ/\.), Τη

α Λνι-.ιΐ-ΐίΐηίΐηΐίΐίο ηιαηηβΓ, δημιουργικών

(Αγ.). Ια,τν α^αϊηβί ηοη-νοΛβΓ8, ψ6ρο%
αργία; (Ββτη.)
"^ΌΓΪ:ΐη8.η8ΐΐϊρ, δημιουργία /, Ρ
^οΛβΙιορ, ίργασ-τήριον η, Ρ. ΡτονβνΙ,
Τΐΐβ 01*7 Β. νοΛΒΗορ ίοΓ •νΐΓΛΓ, ή ιταλις
6ντω$ πολ«μου εργαστήριο ν (Χ6η.)
\ν<)Γΐά, γΐ)^, ιτάσα γή (Τίιηο.), κοΌ-μο* (ίΗθ
ΟΓάβΓβά 1χηίνβΓ8θ) τη, Ρ

,
ή οΙκουμ^νη Ρ,

ιταντ€5 βροτοί V. ΤΗθ \ν1αο1θ οΐνΐΐϊββά
■ΛΌΓΐά, ιτάσα ή οίκουμί'νη (Χβη.). Τΐΐθ
Ιχ)Γά οί ΐΐΐθ \νοΓΐά (Ιΐιβ Κοπιαπ Επι-
ρβΓΟΓ), ο κύριο; τήϊ οικουμένη; (ΙαΙβ Ρ).
Ιη ίίΐ6 ^ογ1(1, ίν άνβρώιτοΐϊ Ρ. ΟΓββ,ϋοη.
οί ίηβ •νίΓΟΓίο', κοσμοιτοιΐα / (ΑτΪ8ΐ.)
ΤΙηο!βΓν.•οΓΐά : ν. ΙηίβπίΛΐ

ΛνθΓΐθ11}' : Η8β φιλότιμο!
^ΛΓοΓηι, «»λή /, σκώληξ τη, V. Ββ \νοΓΠΐ-
βαυβη, σκωληκόομαι (ΤΗβορΚταβίΊΙΒ)
"νΓοΓπιν/οοά, άψίνβιον τι, Ρ. ΡτονβτΒ,
"ννΌπηνοοά α,ηά §α11, αγχόνη καΐ λύττη
(Αβββίιίτιίβ)
^ογπ οιιί : ν. νίΤ'ββ.Γ

\νοΓΓ^ (βωδίί.), ταραχή /
, ίνία/

ΎτΌττγ (ν«τΙ>), ανία», ταράσσω, κνίζω V
,

κνκάω (-ί'•.). Βθ λνθΓΙ•ίθά, άδημονίω
(ΡΙαΙο)
\νθΓ8β, χ«ίρων, κακίων, ήσσων. Βθ ν?ΟΓ86
οίΓ, ίλασσόομαι Ρ, Ιλασσον (χω. Ρτο-
νβτδβ, (1) Εγοιιι ϊιβά ίο νοΓββ, Ργοπι
ίηβ ίΓ^ίη^-ρΛη ϊηίο ίΐιβ βΓβ, (ϊ

)

4
ξ

4σχάτων 4
ί

Ισχατα (ΗβΤ.), (ϋ) καττνον

φίύγων ίΪ5 το ττϋρ ΐΓ«ρι<ΐΓ€σ«ν (ΡΙαΙο);

(2) Το ιιιαίίβ ίΗβ •ννοΓ8θ 8.ρρβ»Γ ίΐιβ
ϋθίίβΓ 08,1186, τον ηττβ λόγον κρίίττ»
ττοΗϊν (ΡΙαΙο)
ΤνοΓδΗίρ (ίωδβί.), τιμή /

,

λατρ«£α /, λά-
τρίυμα η, V

,

βίρα-ιτιία /, Ρ, θρησκιία /

(Ηβτ.) .

ΛνοΓβΙΐίρ (νβτΐ)), σίβω, βίραΐΓΐώ», ιτροσίΰχο-
μαι, ιτροσκυνίω, λατρινω V

,

σίβίζω V
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^ΟΓ8ί (θ£^*.), ϊσχατοϊ, κάκιστος, χίίριστοϊ
Ρ. ΥβΓ7 τνθΓ8Ϊ βνίΐδ, ϊσχατ ίσχάτων
κακά (8θρη.), κρίίσ-ΟΌν' άγχόνηϊ κακά

(8ορΗ.). Νοί Η»νϊπ§ ΙΗθ \νοι-8ί οί
ϊί
,

οΐκ ϊλαο-σ-ον Ιχοντίϊ (ΤΚν,β.)
"^ΟΓβί (νβτο) : ». ΟοηααβΓ. Ββ ΜτοΓβίβοΙ,
«λαοτσ-όομαι. (ΤΚηο.)
"\^ΟΓΐ1ΐ (αά].), 4ξιο5, άντάξιοϊ, άντίρροττοϊ, ΟΤ

η8β6.γτί{ν>ϋΚ^ΐη.). Βθ^ΟΓίη, δύνομαι Ρ,
οβ λνοΓάβ νοΓίη ββ ηιικ:Η αβ άββάΒ, λάγοι
Ιργα δυνάμινοι (ΊΊιν.0.). \νΌΐ•ίη ννηίΐβ,

«ρούργον. ΜθΓβ νΟΓίΗ νηίΐθ, ττρουργιαί-
τ<ρον. 8οηιβίηίη§ \νθΓίη νηϊΐβ, τι των

ιτροϋργον (Τ/ΐΙΙΟ.). Το 8.Π βχίβηί \νθΓί1ΐ

ά\νβ11ϊη§ οη, ί τι άξιον καΐ ι'ιπύν (ΤΚηο.).
ΟϋΓ Ιϊίθ 18 Πθί ΛνΟΓίΗ Ιίνίπ^, άβίωτον
ήμϊν (Εν,Τ.), βίοϊ ον βιωτάϊ (ΡΙαΙο)
^ΟΓίη (»ιώαί.) (ν&ΐυβ), αξία/1; (βχοείίβηοβ),
αρ€τή_/! Οη ίηβ 800Γ6 οί ννοΓίη ΟΓ πιβί'ϊΐ,

άριο-τίνδην (Ατΐβί.), κατ άρίτήν (ΑτίβΙ.)
"^ΟΓίηϊΙ^, άξίωϊ, ίτταξίωϊ V

,

ΟΤ Ί18β κακώς

κακός 0αν<ΐται (Εκ ι:) αηά ΐΗβ ϋΙ<•
\νυι•(!ι1('8χ, κακός, φαϋλοϊ, μοχθηρός, ίντΑής

V
,

ονδινοϊ άξιοϊ Ρ) ΟΤ 1186 ΤΟ μηδί'ν ΟΤ
αριθμός άλλως (πιβΓβ νΟΓίηΙββδ ΟΓθν)

(Εητ.). ΟοηηΙ ββ νοί'ίηΐβδβ, ιταρ' ούδίν
τ(θ<μαι, ούδαμον λίγω V

~9Ϊ0ΐύΐγ, άξιος, ίπ-άξιος V
,

κατάξιος V
,

άξιοχριως (ηοίβνοΓίη^, Ιπιβί'ννοΓίηΥ)
Ρ. Τΐιϊηΐί ■ννυι-ΐΐιν, άξιόω, καταξιάω
Λ^ουΐά ίηιιί : ν. Λνϊβη
Λνοΐΐηά (βΐίόίί.), ιτληγή /, τραύμα η, ίίλκος α,
τομή/ V

,

κίντημα η, V

λνοΐΐηϋ (υβτδ), τιτρωσχω, τρανματίΓω, τύτττω,
τταίω, ακοντίζω, βάλλω V

,

ιτλήο-ο-ω V
,

τίμνω V
,

ούτάω V
,

ούτάζω V
,

χαράσ-σ» V
,

ίλκόω V
,

κατατρανματίζω Ρ; (τηβίαρΗ.),
άνιάω, δάκνω. λΥουηΛ ϊη ίΐΌηί, άνταίαν

(ιτληγήν) ιτα£» (8ορΚ.). Τνϊίη ρο\νθΓ
ίο Λνοαηά (αά].), ίλκοιτοιος (Αβ8ΰΗ.).
~νίο\ιηάβά ιηίΐη, τρα\ιματ£ας ϊη, Ρ. δίοίε
ιιικί ΛνοιηκΙι•(1, τραυματίαι και άσ-θινάς

(ΤΚηο.). υηνουηάβό, άτρωτος V

"\νονβη, νφαντός, (ο£ νϊοΙίθΓ-ννΟΓίί) ττλίκτάϊ

Γ

ΛνΓ&ϊίη : ν. Οηοβ*
Α^Γβ,η^Ιβ: υ. ϋϊβρυίβ. 8βηίθΓ "ν^τ&η^ΙβΓ,

ό γ<ωμ<τρικώτατο« Ρ. ΡτονβΤΟ, Οη1_Τ
"ννΓβ,η^ΙβΓβ ηΒβά »ρρΐ7ι μηδΑ» άγβ»-

μίτρητοϊ ίΐσίτω (Τ ΡΙαΙο)
\ντ&ρ, \^Γαρ υρ, ίγκαλύΐΓτω, πιρκττΑλιι,
ττυκάζω V

.

ΜβΙαρΚ. Ι 8,111 «ηοΐΐ^ »Γ4ρΐ
ιι ρ ϊη, 8λοϊ <1μ1 πρά< τι νι (Ώ<_ιιΙ.) : φ

' ί,οί,ιΐίί ϊη Ϊ11Ϊ8 ' (Ιίοταοβ)
ΤνΊαΙη, λνΓ8,4Η£υ1 : ν. Αη§;βΓ, Αη^Γ^
λ^Γβ»^ (νβΐΐ^βηηοβ), ίξίργάζομαι (αίμα ΟΤ

ψάνον) V

λνΓβα,ίη, στίφανοϊ τη, οττ/μμα η, στίφοΐ η.

V
,

ιτλίγμα η, V
. Λνϊίη ιπίΐη^ ^Γββ,ΙΐΒ,

πολνστ(ψή« V

\\7Γβ8.ίηβ, στ^φω, πλίκω V
,

καταστίφω Γ,

Ιξαναστίφω V. \νΓβαΐΗθί, -πλικτάι Γ.

λνΓββ,ίηβά ΓΟαηά, ιτ<ριστιφή* V
,

φστψ-
μίνο5 V. ^νΓβαίΗβά νίίη βονβκ,
άνθί'ων ιτ<ριστ<φήϊ (8ορΗ,). ^ΓβίΐΐΗβΙ
■«ΓΪίη Γ08Θ011(18, καλνκοστ«φανο« (ΒθΧ<λ.)
\ντβοΐ£ (βιιοβί.), ναυάγιον η (ϊίβΐί. *η ρί).
Ρίβοβδ ο£ τνΓβοΙτ, 4ρι(ιτια η, ρ?, Γ

.

ΜβΙαρΗ. Το γθη,οΗ 1αη<1 οη ίΗβ Λ*τβ<&3
θ£ Ιο^ΐσ, 4ιτ' άλογία; ο-ωζ€0-βαι (ΡΙαΙο):

φ ίτΛ σχιδίαϊ (οη α ταίΐ)
\νΓβθΐ£ (νβτδ), κατί'δυσα Ρ. Βθ ΛΡΓβΟ^βθ,
ναναγί'», ΙκπΙιντια, ρήγνυμαι, φβ(ίρομιιι

7

\νΓβθ1ίβ(1 (α$.), ναναγίϊ. (ΟϋΓ (1Ϊ80υ5-
βϊοη) τΛτχΙΙ οβ δίπιικίθί] αηά «τβοΙίβΛ,
ίκττίσ-ών οΙχήο•»ται (ΡΙαΙο)
\ν'κ'ΐιε1ι, άιτοοτάω, μοχλ<νω, οτριβλόβ

(Ηβτ.)
\νΓΘ8ί:, ίλκω, στρίψω Ρ

"νντθβΐΐβ, ιταλαίω. ΤΙίΓΟν ϊη νΓβ8ί1ίθ£
(τηβίαρΗ.), καταπαλαίω. Ι ντβδίΐβΐ
λνΐί,η ρβΓΪΐδ, ήβλησα κινδυνήματα (8θρΗ, ).

Ηαιτί ίο τνΓβϋίΙβ νϊίΐχ (τηβίαρίι.),
δυσττάλαιστοϊ V

ΤνΓββίΙβΓ, ιταλαιστήϊ τη

"ννΓβΒίΙϊη^ (βκόβί.), ιτάλη /, ιτάλαιο-μα η
(εβρ. ΛνΓββίΗη^-οοιαί). λνΓββίΙίη^-
Βοηοοΐ, ιταλαίστρα /. ΑνΓββίΙϊη^-
ΐΓβ,ϊηβΓ, άλίίιττηϊ τη, Ρ
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\νΓθί«1ΐ, ιτανοδργοϊ, άλάστωρ, Θ«0Ϊ5 Ιχβκττοϊ
V
^ΓβΙοΗβά, \νΓθΙοΗβάηβ88 : ν. ΜΪ8θΓ8.1>1θ,

ΜίββΓ^. Τ1ΐίΐ1§8 ίΙΓβ Ϊ11 ϋΐβ ΙΙΙΟΗΐ
νΓθ(«Ιΐθά δί&ίβ, ιτάνυ φαύλωϊ τα πράγ
ματα ϊχ«, (Ώβηι.). ^ΓβΐόΙΐβά 0Γ6&411ΓΘ,
άνθρώιτιον η, Ρ. ^τβίοΐίβά οαΓ, 8ι-
φρίσκοϊ ιη (Λ λ).
ΛνΓΪ§§1β, λυγίζομαι (ΡΙαΙο). "^π^ΐθ
αΙυη-,', «Ιλνομαι (ι$ορΛ.)
"ννπηίίΐθ (βίίόβί.), Ρντ£ϊ /, Ρ. "^πηΐίΐβά,
ρυσόϊ, Ισ-χνό*5
"ΜΤΉβί, καριτ(ί5 ?»

ΎΡπίβ, γράψω, «τυγγράφω Ρ. ΤΤηίθ ίη
αηβνβΓ, αντιγράφω. "^ΎϊΙθ 8.* ί1ΐ6

Ι^ϊηιιϊηβ, ιτρογράφω Ρ. "ννηίε βθ-

βϊάββ, ιτροο-γράφ». ΤνπΙθ ΪΠ ΟΓ ΟΠ,
ίττιγράφω, ίγγράφω. ΛΥτϋβ ΪΠ &11βΓ8.-
ίίοιΐ, μίταγράφω Ρ. \νπίβ υηάβι•,
υπογράφω Ρ. ΡτονβΛ, "^Τηίθ ϊη \νΕίβΓ,
ίΐ5 ϋοωρ γράφίΐν (ΡΙαΙο)
ΤνΊ•ίΙβΓ (οΙθΗί), γράμματα τη, Ρ ) (ρΓΟββ
&ΙΐίΗθΓ), ο-νγγραφ«ΰβ ί», Ρ
^Γΐώθ, σφαδάζω : V. αίβο νϊή.ξ%\β
ν?ήύη% (βωδβί.), γραφή /, γράμμα η,
δίλτοί /; (ρΓΟββ ΟΟΠίρΟΒΪίίοη) «ητγ-
γραφή/, Ρ
"ΈνΊ•οη§ (αά).): ν. ΈβΛ

^ι•οη§ (βιώβΐ.): ν. 8ϊη, Ιη^αΓ^. Ι 8.πι α
•«Τθη§-άθβΓ, άδικίω

\νΐΌΐι<3Ί'ιι11)', κακώϊ, ά5ίκ«5

38



Υβ,οΗί, κΛη$ ιη, Ρ
Υ»π1, αΐλή/ V, Ιρκοϊ η, V
Ύατά-ατιη (ο£ βηϊρ), κίραία/
Υβ,νλίι (βωόίί.), χάσμα τι, Γ
Υλ^Π (νβνύ), χαίνω, χάσκω, χασμάομαι Ρ.
Υ»νπ ΓΟυηά, άμφιχάσκω V
Υβ&Γ, Ιτοί η, ίνιαυτόϊ ίΛ, ΥββίΊ^, κατ
Ιτο» Ρ, κατ «νιαντίν Ρ. ΙΛ36 ^β*1")
πέρυσι(ν) Ρ. Ββ1οη£Ϊη£ Ιο 1ββ4 γββχ,
ιτίρυσ-ινόϊ Ρ. Ιιβ,βί,ϊη^ 8. 3ΤββΓ, Α ^β»Γ
οία, Κβοιιιτϊη§ β&οη ^ββ,Γ, ίνιανσιοϊ,
ΪΤ€105, (ίνΟ 3Γβ»Γ8) διέτη5 Ρ, (ίΙΐΓθβ
^βΛΓβ) τριίτηϊ Ρ, (ΪΟΠΓ ^βθ,Γβ) Τ*τρα<τη«
Ρ, (βνθ 764Γ8) πίνταίτηί Ρ, (πΐαΐι^
3τβ»Γβ) ΐΓολυίτηϊ V. Σ&είνα% ϊΗγομ^Η
Λθ ^68,Γ, δΐ€τήσι05 (Τΐιυ,ο.). Ιη ^βαι-β Ιο
οοιιιβ, «Ι! αλλαι ώραι (Εην.). Ιη ίβη
768.Γ8, δίκασπόρω χρόνω (Εην.). ΕνβΓ^
π£ίη γβΗ,Γ, δι' ίτο«ί πίμπτου (Αν.). ΕνβΓ^
3•6&Γ, ίσα ϊτη (Χβη.)
Υθαπα, ποθί», ίμίίρω
Υβ8,ι•ηϊη§ (βωδ«<. ), ποίο* τη. \νϊίή ^εαι-η-
ϊη£, πρδϊ τδ λιπαρές (8ορ1ΐ.)
ΥβΠ (βωδβί.), βοή/, κλαγγή/, Γ
Υβΐΐ (νβνύ), βοά», κλάζ» Γ
Υβΐΐον, ξανθά», ξονβάί Γ. Ραΐβ γβΐΐον,
ωχρό* (ΡΙαΙο)
Υβΐρ, ίιλακτί» Κ
Υβοιιιαη, αυτουργοί τη, γημάροδ 7», Ρ
Υβ8, ναί, μάλιστα, καΐ κάρτα γι V,
(πηνισα V, ιτάνιι γ« Ρ, πΛϊ γαρ ού ;
(Ρ?α<ο)

Υββ):βΓ(ΐΛ7, χβί», <χβ<*. Τηβγ β,Γβ ηοΐ

.(νιβΐ ο£ 7θ8*βΓά&γ (8οηΐ6ίηϊη§ βροβ-
ΠΐβΓβ,Ι), ού γάρ τι νΰν γ• κάχθ& (8ορλ.).
ϋ&7 Οβ£θΓβ ^βδΙβΓο'ίΐΥ, ιτρ<ί>ηνΡ. ΥββίβΓ-
άα,γ ογ ίηβ άβ,^ οβίοΓβ (νβΓ^ 1βΙ«1ν),
χβΐϊ τ€ καΧ ιτριρην Ρ
Υθί (βϋΐΐ), ϊτι, 8μω$. Αηά γβί, καίτοι,
μέντοι, γ« μήν, ?μιτα$ V. ΝοΙ γβΙ, οΟιτ»,
ούδίττω, (ινίΐΗ ίτηρβταΐίνβ Ον βν,Ι)).) μήιπβ.
ΝβνβΓ ^βί, θΰβ€1ΓώΐΓΟΤ€
Υβν, σμ-ιλαξ/ Ρ
Υίβ1(1, ιίκω, ϋτΓ€:κω, ίκχωρίιβ, προσχνρΐ»,
σνγχωρά», παρίεμαι Γ, χαλάω V, παραχωρώ
Ρ, χιπίξίίμι Ρ. Υίβΐά (ίΙ^Γββ), πίίθομαι.
Υίβΐά (β

,

ίηϊη§ Ιο »ηοΙηβΓ), ίνδίδωμι.
παραδίδαμε ίπιτρί'πω, παρίημι Ρ, ιίσχίιρίζυ

V
. Υϊβΐά β Ιίίίΐβ, ύΐΓίνδΟδωμι (ΤΚυχ.)

Υίθΐά ΐοο ιηαοη, πλίον ν<μ». Οηβ ηαιιβϊ
7Ϊβ1(1, νπιικτίον, ο-νγχωρητία (8ορΚ.).
ΥίβΜ (ρΓοάαοβ), <ρίρ« : ν. αίβο Ργο-
άνιοβ. Υίβ1άΐη§ (αά].), «ίχιρήϊ, ίπΐίΐκήί,

(Ιο ΐθΓηρΙαΙϊοη) ήσσ»ν (νήΐΗ ρβη.), αί
ησσων ϊρωτοϊ (8ορΗ.)
Υοΐιβ (βη-1>8(.), ζνγον η, ζινγοϊ η, ζ»ΰγλη '

'

V
,

λίτταδνον η, V. Υοΐεβ ο£ 8ΐανβΐ7,
δούλιον ζυγά» V

Υοΐίθ (νβτδ), ΐ€νγννμι, ύποζίύγνυμι. ΜβίΛρΚ.
Ηη.8 1»οβη γο1ϊβ(1 Ιο αη βνίΐ ί;ι((•. αττ]
συγκατίζίυκται κακή (8θρ/ι. )

ΥοηάβΓ (α«ί?.), 4κ€ΐνο», κβίνοϊ V
,

(αάν.) <κιί.
ΤηβΓβ β,Γβ δΐιϊρδ βαϊΐϊη•; υρ ^οηάβΓ,
νήίϊ ίκίϊναι ίπιπλί'ονσι (Τίναβ.)
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Υογθ, οί, πάλαι, ιτοτ4
Υου, σ-ύ, ίιμιΐι. Υοα ίηβΓΘ ! οίτοϊ, οίτοϊ
σί. Αβ ίοΓ ^ΟΠ, το σον μ.ί'ρο5 V. Οί
3?οα ^ονίΓββΙί (τβββχϊνβ), ο-«αντοϋ αηά
σαντον, σ-ιαντηϊ αηά ο-αυτήβ
Υθαη§, ν&>«, νιαρόϊ V, νβίτροφοί Υ, ό νίάξων
V. 8θ 3Όαη§, τηλικοΰτοϊ, τηλικόσ-δι.
ΕνβΓ ^οαπ^, άγήρωϊ. Υοαπ^βΓ, ΰσ~τίρο5
γίνιι (Ηοτη.), όψίγονοϊ V. Υοαη§ (οί
ΛΠΪΠΙβ,Ιβ), βρΐφο! 71, V, ϊμβρυον Μ, Υ,

σκύμνοϊ ?», Γ, δροΌτοι,/ί £>Ζ., Γ, μόσχοϊ τη

(οί οον), ιτώλοϊ (οί 1ιοΐ'κί>κ) τη, ν€οσσ<5ϊ ττ»

(οί ρϊπΙη). Βθ 7011115, ν«άζ» V. Υοαπ§
πιαη, νιανίαϊ τη. Αοί Ιϊΐιβ 8, 7011113
πιαη, νιανκνομαι Ρ. Αοίϊοη Ιϊΐτο ί1ι»ΐ
οί α 70ΐιη<; ηΐίΐη, ν<ανί<νμα η, Ρ : ς/.' τΑ
τοίτω ν«ν€ανΐ€ν(ΐ<να (/><?»!.)

Υοαι•, ο-οι (οί 4ηβθ), σοΟ: ίμίτ»ρο5 (οί ?οα),
ϋρών. Υοα 3ΌϋΓ8β1ί, αύτ6«. Βθ 3^ομ γ-
8β1ί, <ν σαντω γινοβ (8ορΗ.)
ΥοαΙη (ρβποά), ν«5τη* /, ηβη ^ ηλικία /
ώρα ,/

) Γ, το νίάζον (8ορ/ι.), ήμί'ρα ν<α

(Εητ.). Βθ ίη ίηβ πο^θγ οί ^οαίπ,
ήβάω. Ιη Λθ ΠΟ-ίνβΓ οί ^οαί,ϊΐ, ήρα
ήλικ(α3 (ΊΊινχ.)
ΥοαΙη (^οαη^ ΐϊΐαη), ν<αν(α« πι, ηβ«ο« »», Γ

,

κόρο» ί», V
,

ν<ανί<τκο5 τη, Ρ, ίφηβο! τη, Ρ,
μιιράκιον η, Ρ. Βηηιΐ οί }•οιι1.1ΐϋ. ν«ίτη«

/, ήβη/, V. Εγοπι α ^οαίΐι, ίκ νίον Ρ
Υοαίηίαΐ, νίανίαϊ (τη οηΐι/), ώραΐο;,
μ€νρακι»8η$ Ρ, νίανικόζ Ρ

,

χλωρόϊ V
,

Τηβ ηιοΒί. ^οαίηίαΐ (08.8ηϊη£) ίβ»ί,
το νιανικώτατον

(.«4»•.).
ΥθαίΙΐία1ηβ88,

ν«ίτη5 /, ν€ανικον φρόνημα (Ζ)β/Λ.)

88—2



Ζβαΐ, οττουδή /, ΊΓροβυμ.£θ_/'
Ζβ&1θ115, •π•ρόθνμο5, σττουδαΐοξ. δραστήριοι,

?ντονθ5 .Ρ. Ββ Ζ6α1θ118, σττιύδω, σ-ττουδαζω,

ιτροθυμίομαι Ρ
ΖββΙοΜ&Ιγ, ιτροθνμωϊ, σ-ίΓουδη, Ρ, κατά σττον-

δήν Ρ, ΰιτο προθυμίας Ρ. ΎβΤγ Ζβ&ΐοΐΐδΐ^,
σιτουδη ιτανν Ρ, ιτολλη σττουδη Ρ
Ζι.ίιϊγΙι, μίσ-05 ονρανόϊ (Ηοτη.). (ΜβΙαρΚ.)
ακμή _/

; £β 8.6 Ιΐιβ ζβηίΐΗ, άκμήν ?χω.
ακμάζω. .ΙιικΙ :ιΙ ΐΚο ζυΗΪ11ι, {ν ανττ)
τη ακαη (Ιχοστ.)

Ζβρ\\γτ (\νββ4 νίηά), Ζίφνροϊ τη
ΖβΓΟ (βτϋΐιιηβΐίο&ΐ), το ονδ«ν Ρ
Ζββί : Ρτον&Λ, Τοίΐ §ίνββ α ζββΐ Ιο

£00(1 ί!ΐΗ1{*8, οι πόνοι δψον τοΐϊ αγαθοί!

(2Γβη.) : ς
/°
.

βψον λόγοι φθονίροϊο-ι (Ληά
ινίιο ίΜβ» φάρμακον η ίιι ίλβ βαηκ

ββηββ)
Ζϊηο, ψίνδάργυρος τη, Ρ
Ζοάίαο, ο των ζωδίων (Ιίΐίΐβ β^ΙΓββ)
κύκλο; ΟΤ ό ζωοφόροϊ κύκλοι (Ατϊβί.)
Ζοηβ (βϊηΐΐβ), ζώνη /, ζωστήρ τη, V



ΡΕ,ΟΡΕΚ ΝΑΜΕ8

ΑΐκΙβΓβ, "Αβδηρα π, ρΐ (Οοΐΐιβ,πι ο/
αη(ίαηϊ.Ιι/). Ιη\ια,\)ϋ8.ηΙ ο£ Α, Άβδη-
ρίτη5. ου, ρτονβτύϊαΐ ο/ 8ίπιρ1βΙοηβ : ς/.
αά]. Άβδηριτικοϊ (8ίιιρί<1) αηά Ρτονβνο,
οίκ<ϊ« {ν Άβδήροισ-ιν (Ηβνοηάαβ)
ΑΙ)θΓί§ϊηβ8, Αυτοχθον» τη, ρΐ
Α\>γάθ3, "Αβυδο*/
ΑθΛ<ΐ6Πΐγ,

'
Ακαδήμαα /, ' ίΗθ οΙίνβ-^ΓΟνβ

οί Αοίΐάεπιβ, Ρΐα,ίο'β ΓβίΪΓθΐηεηί '

(Μϋΐοη): θ/. Άκαδημικοί (Ρΐίΐίοιιϊβίβ)
Αοβ,ηΐΗυβ, "Ακανθοί τη. Α<1}. Άκάνθιοϊ
Αοατη8.ηΪ8, "Ακαρνανία /. Ι ιι

ΐ ιιι1ηΊ;ιη< θ£

Α, Άκαρνάν. Αά}. Άκαρνανικο;
Αο1);ιί.α, "Αχαΐα /. Αοΐιαβαηδ, Αχαιοί

Α (Ι). Αχαϊκοί
ΑοΗβχη&β, "Αχαρναί /, ρΐ. Ι ιιΐιαίιϊΐίΐιιί
οί Α, *Αχαρν€νϊ
ΑοΗβΙουβ (πνβΓ), ΆχΑωοϊ τη, ίη Ιαίβτ

ροβίβ \ν&1βι• (ρβηβταΙΙτ/) : ο/.

' Αο-Ηοΐοϊα

ροουΐα

'
( ΥχΓςϊΙ)

ΑοΙιθγοπ (πνβΓ), Άχίρων τη. Αά}. Άχι-
ρονοΊο$
Αοΐιίΐΐββ, Άχιλλ«ύϊ. Αά}. ΆχΛλίΐοϊ
ΑθΓα§αδ : ν. Α^ΓΪ^βηίυπι
Αοίαβοη, Άκταίων, »νο« αηά ονο», τη
Αοίϊοιη, "Ακτνον η
Αάπιβίυβ, "Αδμητοϊ τη
ΑιΙιιιπν, "Αδωνίϊ, ιδοί αηά μ», τη. Αά}.
Άδώνιοβ. Ρβαβί; οι Α, Άδώνια η, ρΐ
ΑάΐΌβϋιβ, "Αδραστο* τη
Αάηαΐίο (868.), Άδρίας, ον, τη, "Αδριατική
ΜΧασσα/'. Αά}. "Αδριανόϊ

ΑβΛοιιβ, ΑΙακο$ τη. 8οη οτ άβ50βιιι1»πί
ΟΪ Λ, Αίακίδη;
Αββ'168, ΑΙήτηϊ, ου, τη

Αβ^Β,ίβδ (ίδίβ,ηάδ), ΑΙγοΰο-σαι^/) ρ
ΐ

Αβ^βίΐη (ββα), Αιγαίον ιτίλαγοί η, ΑΙγαϊο$
ΐΓόντοϊ τη, ΈλληνΙί βαλασ-ο-α^/"
Αβ«βυβ, Α1γ(ν5 τη

Αβ^ίη» (ϊδίαηεΐ), Αίγινα /. ΙηΗίΐοίίβ,ηί
θΐ Λ, ΑΙγινήτηϊ. Αά}. ΑΙγιναϊοί,

ΑΙγινητικος
Αβ§Ϊ8ί.Ηυ8, Αίγισθο* τη

Αθ£θ8ροίαπιί, ΑΙγοϊ ποταμοί τη, ρ
ΐ

ΑθΠβ&δ, Α1νίία5, ου, τη
Αοοίκιιι ίδίαηάδ, ΑΙόλον νηο-οι /, ρΐ
Αβοΐϊδ, Α\.ο\ί%/. Αθοίίαπβ, ΑΙολιΐ«. Αιΐ].
ΛΙολικοΊ
Αβοΐυβ, Αίολο* τη
Αββοΐιίηββ, ΑΙο-χίνηϊ, ου, τη

Αβ8ο1ιγ1ιΐ8, ΑΙσχΰλο< τη

ΑβΒοιιϊαρϊυβ, "Ασκληπιό* τη. 8οη, εΐβ-

βοβηεΙαηΓ., οτ ίοΙΙονβΓ οί Α, Άο-κλη-
ττιαδηΐ τη. Τβπιρίθ οί Α, Άο-κλτρτκΐον
η: ν. αίβο Ηοβρϋαΐ (ρ. 113), αίβο
Ηβτοηάα» ϊν άβίοτίδίηα α νίβτΐ ίο Ιηβ
ΙβτηρΙβ ο/ ΑβοΙβρίτιβ ίη Οοβ. Ρββϋναί
θ£ Α, Άο-κληΐΓΐίϊα η, ρΐ

Αββορ, Αίο-ωίΓοί τη. Αά], ΑΙο-ώιτ«ιο$. ν. αίβο

ρ
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Α<!( Ιιϊορϊίΐ : ν. ΕΗιίορϊ,Ί
ΑβΙΠΗ, Αίτνη,/. Α (Ι). ΑΙτναΐοϊ
Αβίοϋίΐ, ΑΙτωλία/, ΑΙτωλίϊ/ Αβίοΐϊαηβ,
ΑΙταλοί. Αά). Α1τ»λικό$
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Αίηοα : υ. ΙΛονα.
Α^απιβΓηηοη, 'Αγαμ/μνων τη, στ ηββ "Ατρ«{-
δης. Αά). 'Αγαμίμνόνιος ΟΓ Άγαμίμνόν€ΐο5
Α§8,ί1ΐΟθ1β8, "Αγαθοκλής, <ους, 77»

Α§ανθ, Άγαυή/
Α§β8Ϊ]£ΐνΐ3, "Αγησίλαο! τη

Α§Ϊ8, 'Αγις, ιδος, τη
Α§π§βηίΜΠΐ, Ακράγας, αντος, τη. Μβ,η
θ£ Α, 'ΛκραγαντϊΐΌϊ
Α{ αχ, Αίας, αντος, τη. Αά). ΑΙάνηιος
Α1θ8,βιΐ3, Αλκαίος τη
Αίοβδίϊκ, "Αλκηο-τΐϊ, ιδος αηά ιος, /
Α1θϊθϊ&άβ8, "Αλκιβιάδης, ου, τη
Αίοϊάβδ, Άλκ«ίδης, ον, τη

Αίοΐπουβ, "Αλκίνοος, οοηΐτ. 'Αλκίνους, τη
Αίοπιαβοπ, Άλκμαίων, ωνο5, τη. 8οιΐ8 στ
άθίΐοβικίπ,ηΐδ ο£ Α, Άλκμαιωνίδαι
Αίοιιικιΐίΐ, "Αλκμήνη/
Αΐεχ&ηάβτ, "Αλέξανδρος τη. Αά]. 'Αλψ
άνδραος
Α1θχαηάη&, 'Αλ«ξάνδρ«ια / Ιΐ)1)α1)ϊ(:ιηί
θ£ Α) *Αλίξανδρ€ΐανός
Αίρΐιβιΐδ (ήνβΓ), 'Αλφαοι τη
Αίρβ, "ΑλίΓίΐς / ρΐ, "ΑλίΜΙΛ ΟΤ "ΑλίΤίΐνά
βρη η, ρΐ
Απιλιιιικ (ηιοιιηΟι "Αμανός τη
Απί&Γ^ΙΙίβ, Άμαρυλλίς, £8θ5, /
ΑΠ1&813, "Αμαοης, 105, τη

Απιαζοη, "Αμαξών, όνος, / ηβη. νη ρΐ
'Αμαζόνίς, αίβο Άμαϊονίδίϊ. Αά). "Αμα
ζόνιος

ΑπιΙ)Γ8,οΪ8,, Άμιτρακ(α / ΙιΛαΜίαηΙ ο£
Α, Άμπρακιώτης
Απιπιοη, "Άμμων, ωνος, τη. δββ,Ι οί
ΟΤ ΟΓΗ,οΙθ θ£ Α, "ΑμμωνΙς ϊδρα (ΒΐίΤ.)
ΑταρΗίιΐΓ3.υ8, Αμφιάραος τη

Απιρίποί^οηβ, Άμφικτΰον<ς τη, ρΐ. Αά).
Άμφικτνονικάς. Απιρίιϊο^οηϊο οουηοίΐ,
τί> 'Αμφικτνονικον (συνίδριον) ΟΤ ή
Πυλαία. Τπαΐβ ΐη 4ΗβΪΓ ΟΟϊΙΓί, 'Αμφι-
κτνονικαΐ δίκαι. ΙΚ'ριιΐν- ίο Ι.)ιβ Α.
οοαηοϊΐ, Πνλαγάρας, ον, 7»

Αιηρίιίυη, Αμφίων, όνος, τη
ΑπιρΙιϊροΗδ, "Αμφίιτολίϊ / ΙηΙΐίΛϋαηί
θ£ Α, Άμφιπολίτης

ΑηιρΗϊίΓνΌΠ, 'Αμφιτρνων, ωνος, τη

Α.τα%ο\θ£, 'Αμΰκλαι/ ρΐ• Αά). 'ΑμυκλαΙοί
ΑηίΐΟΓβοη, "Ανακρ/ων, οντος, τη

Αηαριΐίί (ΓΪνβΓ), "Αναιτοί τη
Αηαχα§ΟΓ&3, "Αναξαγόρας, α οτ ου, τλ.
Ρθ11θντθΓ8 θ£ Α, "Αναξαγόραοι
Α 1) ι,Ίι 1868,

'
Αγχίο-ης, ου, ηι

Αηοοηβ, "Αγκών, ώνος, /
Αηάοοϊάββ, "Ανδοκίδης, ου, τη
ΑηάτΟΙΠΕΙοΙίθ, "Ανδρομάχη/
ΑηάΐΌΠΐβάβ., 'Ανδρομϊίδη/
Αικ1ΐΌ3 (ϊβίβ,ηά), "Ανδρος/ Αά). Άνδριβι
Αηΐαβιιβ, "Ανταίος τη
Αηία-ΐοίάαβ, "Ανταλκίδας, ου, ιη. ΤΗ«

ρβ&ΟΘ θ£ Α, ή <ιτ" Άνταλκίδου «ϊρή«|

(Χβη.)
Αηίΐ§οηθ, "Αντιγόνη/: Ιιθγ βϊηΙββΒ οπωβ,
ν. ρ. 236
ΑπίίΙοοΗιΐΒ, Άντίλοχος τη
Απΐϊοοίι, Άντιόχιια/ Ιη1],•ι1)ίΐ:ιπΐ ο£ Α,

'Αντιόχίίος
Αηΐίοοίιακ, Άντίοχος τη
ΑηΙΐρίΐίβΓ, Άντίιτατρος τη
Αηΐίρΐιυιι, "Αντιφών, ώντος, ηι
Αηίοηϊιΐ8 οτ ΑηΙοη}•, "Αντώνιος τη
Αηγί\ΐ5, "Ανυτος τη
ΑρβΠββ, 'ΑΐΓίλλής. οί, τη. \νοι•1ΐ8 οί »γΙ

\>γ Α, αί Έφ<ο-ίου χ«ίρ«ς (Ηβτοηάαβ)
Αροΐΐο, Άττάλλων, ωνος, ΤΛ, ΟΤ Η8β Φοΐβοι
οτ Αοξίας. Αά). Αιτολλώνιος. Τβπιρίβ
οί Α, το "ΑίΓολλώνιον
Αροΐΐοηίβ., ΆίΓολλωνία/
ΛραΙΪ;«, Άιτουλία/"
ΑγλοΪε, "Αραβία /. Αη ΑγΛ, "Αραφ,
αβος. Αά]. Άράβιος, "Αραβικίς. Αγ&-
\Λαα §«1£ : ν. Κβά 868.
Αγ8.χθ8 (ήνβΓ), 'Αράξης, ου, τη
ΑΓΟβΙίΐ, "Αρβηλα η, ρΐ
ΑΓΟβ,άϊ», "Αρκαδία/ ΙηΗβ,ΗίαηΙ; οί Α,

"Αρκάς, άδος. Αά). "Αρκαδικός
Λ Γοΐιβίίΐυδ, "Αρχέλαος 7»
Λιχ•1αίι1;Λΐιιιικ, "Αρχίδαμος τη

ΑΓοΗΠοοΙιαβ, "Αρχίλοχος τη

ΑΓθ1ΐίπΐβίβ8, "Αρχιμήδης, ους, τη

ΑΓοΗίρβΙβ,βΟ, αϊ νήσοι (Χβπ.)
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ΑΓοίνίΓϋδ, Άρκτοΰροϊ τη (ΒβΛΓ-νβ,Γά).
Τϊπιθ ο£ ηϊβ ΓΪ5ίη§ (πιίά-8βρ<«πιΙ)βΓ),
Αρκτοΰρου ίΐτιτολαί (ΤΚχίΛ.)
ΑΓ6θρα§αβ, Άρϊΐο» ττάγοϊ οτ 6χθο», ΟΤ ή
βουλή ή ίξ Άρίίου ιτάγου (Ώβτη.).
ΜβΠΙΟβΓ θ£ Α, Άρ«οΐΓαγ£τη», ου, τη : ο/

.

Ρτβνβτο, Άρ€οιταγ£τον σ-κληροτφο»
Αγ68, "Αρηϊ, ιοί οτ «ω», τη. Αά). Άρ«ιο»
ΑΓβΛίΙβ», Άρίθουσ-α./"
Αι•§ίηιΐ8ίΐ6 (ϊβίβ,ηάβ), Άργινοϋσ-αι ΟΤ Άρ-
γιννοΰσαι_/ΐ ρ

ΐ

Αγ^Ο (βηΐρ), "Αργώ, οΰ», / Αά). "Αβγωο»,
α« 'Αργφον σκάφο» (Ευ/Γ.)
Αγ§ο1Ϊ8, Άργίία Οί• ΆργολΪ5 ,/

". Λφ'.
Αργολικοί
Αΐ•£08, "Αργοί, ου», ». 4φ'. ΑΓβίνβ,
Άργίϊοϊ
Αι^αβ, "Αργοί, ου, τη, οτ ηββ & ΐΓανάιττη»

(Εητ.). ΑΓ^νιβ-βΙα^βΓ (οτ πιοτβ ρτοοαοΐυ
ΒΗ§1]ί1)τ-8,ρρβ&Γίη§),'Αργ«ιφο'ντηί,βρί<Λ.

ο/Ηβτηιβ»
Απ&άΐΐβ, Αριάδνη /

Αγϊοπ, Αρίων, ονοϊ, τη
Απ8ΐϊάβ8, ΆρκΓΜίδη», ου, τη
Απ5ίβ<1β1Ι1118, "Αριστόδημο» τη

ΑτΪ8ΐθ§βϊΙθη, Άριστογίίτων, ονο», τη
ΑΓΪβίΟΠΙθηββ, Άριστομίνη», ου», ί»
ΑΓΪ5ΐορ1ιαηθ8, Άριο-τοφάνηϊ, ου», τη
Απδίοίΐβ, ΆριστοτΛη», ου», τη. Αά).
ΑπβΙοίθΗίΐ,η, Άριοτοτίλίΐοϊ : ν. αίβο

ΡθΓΪρβίβίϊοβ
Αηιιβηϊα, Άρ(ΐ€ν£α /, άίνίάβά ίηΐο ή

μίγάλη αηά ή μικρά. Αά). Άρμί'νιοϊ
ΑΓδαοβΒ, Άροτάκηϊ, ου, τη. Τΐιβ ΑΓβαοϊάαβ,

Άρσ-ακ£δαι
ΑΓ8ΪΠ06, "Αρσινόη /

ΑΓίίΐΙι&ηυβ, Άρτάβανο» τη
ΑΐΊίίρηβΓηβΒ, Αρταφέρνη», ου», ϊ»
ΑΓΐαχαϊα, Άρτάξατα η, ρ

ΐ

ΑΓίΛΧβΓΧβδ, Αρταξέρξη», ου, τη
Αι•ί*ππ8, "Αρτ€μ.ΐϊ, ι8οϊ, /. Τβαιρίθ ο£ Α,

'

Αρτίϋ,ίο-ιον η
ΑΓίθΠΐίβίβ., Άρτιμ,ιο-Ια/
ΑΗβπιΐβϊαπι, Άρτίμ.£οιον η
Αβοαίοη, Άο-κάλων, »νο?, /

Αδοαηϊιΐδ, Άο-κάνιο*, πι

Αβοίβρϊηβ : ν. Αββοαίαρΐυβ
Αβια, Άσ-£α /, ή Άσ-ιά« (Ειιτ.). Αΐΐ
Αδίαϋο, 'Αο-ιανίί, Άο-ιάτηϊ,_/β?η. Άσ-ιάτι».

Αά).

'

Ασιατικοί

Αδθρΐ18 (ΓίνβΓ), Άσ-ωπάϊ Τ7»

Αβραβί», Άοτταο-ία/
ΑβρβηάϋΒ, "Αοττ€νδοϊ_/'
Αβκ^ΓΪίΐ., 'Αο-σ-υρ£α_/". Λί/;. Άο-ο-ΰριοί
Αβί^α^ββ, Αστυάγη», ου», »»

ΑβΙν&ΠΛΧ, Άστυάναξ, ακτο», »»
Α3ίγρ8>1β&, Άστυιτάλιιο.,/"
Αίαίιιηί», "Αταλάντη,/"
Αίθ, "Ατη/
Α(ηβη8,£0Γ&3, Αθήνα/γέρα», ου, τη
ΑΐΗβηβ, "Αθήνη, Αθηναία, οοηΐτ. "Αθηνά
(Αβτ Μβΐί. ηατηβ αϊ Α ίηβηβ α/ϊβτ ατβΚοη-

βηϊρ ο/ Εν,οΙβϊάίβ), Πολλά» οτ Πολλά»
Άθήνη _/

! Ι"θΓ γλαυκωπι» Άθήνη V.

ρ. 176

Αί.ΗβΠ8, Αθήναι /. ρΐ. Ιη Α, "Αθήνηο-ι.
Το Α, "Αθήναϊί. Αά). Άβηναϊο», Κ«-
κράπιο» (Εατ.)
ΑίΗο8, Άθ»», «, τη. Αά). "Αθώο»
Αίΐβ,ηΐϊο 0068.11, Ατλαντική θάλαο-σχι /,

"Ατλαντικό» ττίντο» τη : ζ/-, ή (ξω στηλί'ων
θάλαο-σπ ή ΆτλαντΙ» καλ«ομ/νη (ΗβτΛ
Αΐΐαβ (ηιοιιηί.), Άτλα», αντο» τη
ΑΙΐ'βϋκ, Άτρή», ίο5, πι. 8οη οί Α,
Άτρίίοη»
ΑΜΛίυβ, "Αττολοϊ τη. Αά). Άτταλικο»
Αίίϊο», "Αττική /, 'Ατβί», ίδο», / (Εητ.).
Αά). "Αττικά». Ι 8Ϊθ"β \νίίΗ Α, άττικ£1>.
Αάυ. Ιη ΑίΙϊο βί^ΐβ, Άττικιστί
Αίγβ, Άτυ», υο», τη
Αυ.§υ.3ίιΐ8, Σ€βαστό5 τη
ΑυΙΪΒ, Αύλί», £δο», /

Αογογο, "Εω» αηά Ήώ» /, "Ε<* αηά Έον» :

ν. αΐεο Κθ8γ-£η§θΓβά (ρ. 218)
ΑνβΓΠνίβ, αορνο» λίμνη (ΑτίβΙ.)

Βλο^Ιοπ, Βαβυλών, «νο», /. Αά). Βαβυ
λώνιο». ΒηΙπ,ΊοπίίΙ, ή Βαβυλωνία (χώρα)
ΒαοοΗαπαΙ, Βαοοη&ηαΐίβ,π : ν. ρρ. 15,
263
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ΒαοοΗιιβ : ν. Ώίοηγβιιβ
Β&Οθ1ΐν1ϊ<1β8, Βακχυλίδης, ον, 77»

Ββ,οίΓΪα, Βακτρία /. Αά], Βάκτριος, Βακ
τριανής
Βίΐβίϊοιι, Βαιτική^/-
Β&Ϊ&6, Βαϊαι, /, ρΐ
ΒαΙβαΐ'ΪΟ ϊβίββ, Βαλ«αρ£δίς νήσοι /, Γυμνή
σιαι νήσοι _/°
Βϋΐΐίαη (πΛουηΙ) : ν. Ηαβιηυκ
Βαΐυϊο (ββα), Σαρματικός ώκίανός
Β&ΓΟΟ, Βάρκας, α, 777,

Β;ιΙΜΐκ, Βάττος 7»
ΒαυοΊβ, Βαυκίς, £δος.,/
Βββ,Γ, ΟΓβίΐί : ν. ρ. 17

Ββίβϊυιη, ΒΛγική /. Βοΐι,'ϊαιιβ, ΒΑγαι
ΒβΠβΓορΙιοη, Β<λλ<ροφοντης, ου, τ»
Ββΐΐοηα, Ένυώ, οϋς, /

Ββΐυ.8, Βήλο5 ιιι

Ββτβονηίυ,β (ιηοιιηί), Β€ρΙκυντος τη. Αά],
Βίρίκϋνθιος
ΒβΓνΧυ.8 (ΒβνΓΟΟί;), Βηρυτός^-

ΒΪ30&3Γ (1>»7)> Καντάβριοί ιτάντο*
ΒίΙάνΐΗα, Βιθυνία/, Βιθννί»./! ΙπΗαΙήΙίΐηί
θ£ Β

,

Βιθυνοί. Αά]. Βιθυνό*
ΒΙαΛ 8β& : ν. Έιιχϊπθ
ΒοοοΗιΐ8, Βάκχο; τη
Βοβοΐία, Βοιωτία /. Ιηΐιαίηίαηί ο£ Β,
Βοιωτός. Αά]. Βοιώτιος. ν. αίαυ ρ. 184
Βοϊϊ, Βοϊοι τη, ρ

ΐ

ΒθΓβα.8, ΒορΙας, ου, τη

Βθ3ρ1ΐΟΓ118, ΒόΌττορος ΤΠ, Βόσπορος Θρ4κΐ05•
ϋ^θΙΙβΓ οη ΐΐιβ Β, Βοο-ττορ£τη5. Αά).
Βοσττόριος

ΒΓ8,8Ϊάθ8, Βραο-£δα5, ου, ιιι. Α (/}. Βρα-
σ£δ«ιος

ΒΓβηηυβ, Βρίννος τη
ΒηΙ,'ΐίη, Βρ€τανία /, ΒρίτανικαΙ νήσοι ί.

1η1ΐίΐΙ)ϊΙαηΙ οΐ Β
,

Βρη-ανος. Αά].
Βρ€τανικο?
ΒΓϋΐκΙΪΒΪαιη, Βρ€ντ<σιον η
Βηιίίϊϊ, Βρίττιοι μ, ρΐ. ίαηά οί ίΐιο Β

,

Βρίττία^/"
1>ι-ιιΙα«, Βροΐτος τη

ΒαθβρΗα1ΐ18, Βονκιφάλας, α, τη

Β^'/.ιιηΐίιιιη, Βυ{αντιον η. Αά). Βυζάντιος

Οαάϊζ : ν. Οαάββ
ΟαάπΝϊΛ, Καδμιία/"
Ο&άπΐΙΙΒ, Κάδμος )". Αά]. Καδμ6Ϊος
ΟίΐΙ'δΐΐΓ, Καίσαρ, αρος, τη. Αά). Καισάο«ιο?
0ίΐβ8ίΐΓ6£ΐ, Καισαρ«α /

Οιιϊυχ : ν. Οαίυ.3 (οοη-βοί αρβΙΙίιιρ)

( 'αΐίΐΐιπα, Καλαβρία /

Οαΐοΐι&κ, Κάλχας, αντος, τη
Οιιΐβάοηΐίΐη, Καληδόνιος
0&11Ϊ&8, Καλλίας, ου, τη

Οβ,ΙΗοΙβδ, Καλλικλής, ίους. 771
ΟαΙΗοΓ.αΐίιΙ,-ι», Καλλικρατίδας, ου, τη
ΟίΐΠίιιιιιοΙιυκ, Καλλίμαχο: 7»
Οαΐΐΐορβ, Καλλισιτη /'

0α11ί8ΐ1ΐ6Π63, Καλλισθένης, ους, 771

0;ι1γ(3οπ, Καλυδών, ώνος, /. Αά]. Καλυ
δώνιοι

Οβ,ΙνρβΟ, Καλυψώ, ονί,/
ΟίΐιιΐίΐΓΪιια, Καμάρινα, ης, /. Αά], Καμα-
ριναΐος
0ίΐπΐ1)_ν8β5, Καμβύσης, ον, 771
Οαΐΐΐϊΐΐπδ, Κάμιλλος 771

Οίΐιιιρ.Ί7ΐϊίΐ, Καμιτανία /. ΙπΗ;ι1>ί( .-ιΐιΓ οί
Ο
,

Καμιτανος
Οαηη&β, Κάνναι/ ρΐ

Οαηορηβ, Κάνωβος. Ιη1ΐίΐΙ)ίΐ3η*; ο£ 0
,

Καννβίτης
ΟίΐιιΙίΛι-ϊ, Κάνταβροι 77», ρΐ. ΟοιίηΐΓ^ οί

0
,

Κανταβρία/
Οαραηθυ.3, Καπαν<νς, ίως, ι/ι

Ο&ρϊίοΐ, Καττίτώλιον η
Ο.ιρρβχίοοίίΐ, Κατηταδοκία /. ΙηΗ»1)ίΐ£ΐηΐ
οΐ 0

,

Καττιτάδοκος- Αά]. ΚαΊπταδοκικόι

ΟαρΓβΟβ (Οβ,ρΓΪ), Καιτρίαι/, ρ
ΐ

Οίίρυα, Καιτΐη_/! Μίΐιι οί 0
,

Καιτυανος
Οίΐι-ϊίΐ, Καρία }

'. Ιηΐΐίΐΐίίΐαηΐ οί Ο
,

Κάρ.
;>/. Καρ«. Αά]. Κάριος. ν. αίβο Εχ-

ρβΓΪαιβηί (ρ. 78) : οί. \νοΓί;1ι1β88 §οαΐ ί
,

ΚαρικοΙ τράγοι (8ορΗ. /ναρτη.)
ΟαΓραΐΗιΐδ, Κάριταθο»,/*
ΟϋΐτΙΐΛβ, Κάρραι /, ρΐ

0»Γΐ1ια§β, Καρχηδών, όνοί/Ι Αά]. Καρχ]-
δάνιος, Φοινικικός. Νβ«^ Οαιτίΐίΐι:»•

(0»Γ*1ΐα§β11ιι), Καρχηδών ή νΙα ΟΓ Καιιή
ταλκ
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0αΐ78ΐΐ18, Κάρυστο»/
Οαβρίαη 8θα, Κασπία θάλασσα ΟΤ Κασ-ιτία
αίοηβ. .ΟνθΙΙβΓ οη Ο, Κάσττιο»
ΟαδδΛηάΓα, Κασσάνδρα/
Οαδδίιΐδ, Κάσσιοϊ τη
ΟίΐαίαΥίΆ, Κασταλία/
ΟββίοΓ, Κάστωρ, οροϊ, «ι. Αά]. Καστά-

ριιο». ΟίΐβίΟΓ &ηά Ροΐΐιιχ : ν. ϋίοβουπ
ΟαΙαηΗ,, Κατάνη/ Μαη ο£ Ο, Καταναίο»
Οαίβχ&οίδ : ν. ρ. 28
0;ιίί1ΪΠΒ, Κατιλίναϊ τη
0&ίθ, Κάτων, ωνο», τη

0αΐ10&3118, Καύκασο» τη. Λ(7;\ Καυκάσιο»
Οίίικίϊαηι, Καϋδιον η. Λφ'. Καυδΐνο»

0&78Ϊ6Γ (πνβΓ), Κάϋστρο» τη
08068, Κίβη5, ητο», Τ»

ΟβΟΓΟρδ, Κίκροψ, Ο1Γ05, τη. Αά]. Κΐκράιτιο».
ϋββοβηά&ηίδ ο£ Ο (ί.β. ΔΛβηίβ,ηβ),
Κίκροττίδαι
Οβ1ίίΙ)βΓΪ, Κιλτιβήρ•» τη. Οοιιηίιγ οί Ο,
Κίλτιβηρία
Οβίίβ, ΚΛτοί οτ ΚΛται τη. ΟοιιηίΓ7 ο£
Ο, ή Κίλτική. Αά). Κλτικά»
Οθηο1ΐΓβ3.β, Κεγχρίαι/ ρΐ
ΟεπΙαιίΓ, Κίνταυρο» τη. Αάν. ϋΐίθ &
ΟβηΙαυΓ, Κηταυρικώ» (Αγ.)
Οβθ8 (ίκίαηιΐ), Κί»5, ω,/ Αά], Κίίο»
Οβρίι&ΐίθηϊα (ϊδίαηά) (Οβΐαΐοηϊβ,), Κίφαλ-
ληνία/
ΟορΙιϊκκαΒ (πνβΓ), Κηφισό» οτ Κηφισσο» τη
ΟθΓαπιϊοιιβ (ΡοΙΐβΓδ' ηιιω•£βΓ βΧ Αΐΐίθηδ),
Κ(ραμΐίΚ09 τη

0ΐϋ•Ι)6ΓΙ18, Κί'ρβίροί τη
ΌβΓ68 : ν. ϋϋΠΙβίβΓ
ΟΗαβΓΟηβα, Χαιρώναα/
Ο!ΐ£ΐ1θβ(1θη, Καλχηδών, ονο* / Αά).
Καλχηδάνιο»
ΟΗϊΐΙοκΙίοβ, Χαλκιδική/
Οΐιαίοίδ, Χαλκί», £6ο5, / ΙηΙΐίΛϊίΛηΐ οι
Ο, Χαλκιδ«ν». Αά]. Χαλκιδικο»
ΟΗαΙά&ββ, Χαλ6α(α/ Αά]. Χαλδαίο»
ΟΗβΙ^ϋβδ, Χάλνβ«ϊ τη, ρΐ
ΟΙιαοηβδ, Χάονη τη, ρΐ. ϋουηίγ οί Ο,
Χαονία

01ι:ιι•ίϋ1θ3, Χαρικλή», ίου» τη

Οΐιαι-ΐβδ, Κάρολο» τη
ΟΗαπηϊάββ, Χαρμίδη», ου, τΤΙ
ΟΗβ,γοιι, Χάρων, ωνο», τη

ΟΗ&Γ^Μίβ, Χάρυβδι», €**,/
ΟΙΐθΓβοηθββ, Χίρσάνησο» αηά Χίρράνησο»/
ΙηΙΐίΛίί,'ΐηΙ; οι Ιΐιβ Ο, Χίρρονησίτη».
ΤΗΓ&οϊαη Ο, Θρακία Χ€ρο-ό'νηο-οϊ οτ ή ίν

'Ελλησπάντω Χφσάνησο» οτ Χίρσίνησο»
αίοηβ. Τ&αΐ'ϊο ΟΙιβΓβοηββθ (ΟΓΪιηββ.), ή
Ταυρική
ΟΙιϊηΐίΐΟΓίΐ, Χίμαιρα/
Οικία, Σηρική / ΙηΙιαΗΐ&ηίβ ο£ Ο,
Σήρ€5. Αά]. Σηρικά»
0ΗΪΟ8 (ϊδίαηά), Χίο»/ ΙηηαΙ>ϋ&ηΙ ο£ Ο,
Χίο». Αά]. Χίο»
ΟΙΐΓΪδί, Χριστό» τη. Αά]. ΟηΐΊβΙϊαη,

Χριστιανό»
ΟηΓ^βίρρυβ, Χρυσιτητοϊ τη

ΟίοβΓΟ, Κικίρων, ωνο», τη

Οίΐίοί,α, Κιλικία ^ ΙηηαΙήίαηίδ ο£ Ο,
ΚίλΐΚ€5. Αά] ΚΐλίκίΟ»
ΟίηΛιϊ, Κίμβροι τη, ρΐ
Οιπαοη, Κίμων, «νο», τη

0ΪΓ06, Κίρκη/
Οίιτηα, Κίρρα οτ Κρίσσα / Αά].
Κρισσαΐο»
ΟϊίηαβΓΟη (ιποπιιί), Κιθαιρών, ώνο», τη
Οϊϋιυιι, Κίτιον η
ΟΙααάίιΐΒ, Κλαύδιο» τη
Οίαζοπιβηίΐβ, Κλα£ομιναί/ ρΐ
ΟΙβαηάβΓ, Κλίανδρο» τη
ΟΙβαηβηβδ, Κλ«άνθη», ου», τη
ΟΙββΓοηυβ, Κλέαρχο» τη
Οΐβίδίηθηβδ, Κλ«ισθίνη», ου», η
ΟΙθοπ, Κλάαν, ωνο», τη

ΟΙβοραίΓα, Κλ€θΐτάτρα/
Οΐϊηΐαδ, Κλ€ΐνία», ου, τη
ΟΗο, Κλα», οΰ»,/
Οίοάϊιιβ, Κλώδιο» τη
Οίονίά - ουοΙίΟΟ - ίθ\νη, Νιφ&οκοκκυγία /
(οηίΙΙ οι/ ίΑβ Βίνάβ ο/ Α τ.)
ΟΙγίαβχηηβ3ίΤΆ, Κλυταιμνήστρα/
Οηΐάνιβ, Κνίδο»/ Αά]. Κνίδιο»
Οηοδβυβ, Κνβσσο»/ Αά]. Κνώσσηο*
Οοουίυβ (ΓΪνβΓ), Κώκυτο» τη
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Οοάπΐδ, Κόδρος 1Λ
Οοβίβ 8^π» : υ. 8γή&
Οοΐοΐιίβ, Κολχίς, ίδος, / Τη1ΐίΐ1)ϋίΐηΐ8 ο£
0, Κόλχοι. Αά]. Κολχικό;
Οοΐοηιιβ, Κολωνός τη

Οοΐοβββ*, Κολοσσοί./) ρΐ
Οοηοη, Κόνων, ωνος τη
Οοηδί&ηίίηβ, Κωνσταντίνος τη

ΟοηβίΛηϋηορΙβ : ν. Β^ζ&ηϋιιπι
ΟΟΓΟ^ΓΛ (Οοΐ'ία), Κίρκυρα/ Αά}. Κίρκυ-
ραΐος

Οοηηίΐι, Κόρινθο; / Αά]. Κορίνθιοι,
Κορινθιακό;. Οαΐί ο£ 0 (Ιιβραηύο),
Κρισσ-αϊος ΟΤ Κριο-αΐος κόλττος

ΟοΓηβΙϊυβ, Κορνήλιος τη

ΟοΓΟΠββ,, Κορώνίΐα/
ΟθΓ8Ϊ0£ΐ, Κύρνος/ Κορσική /
Οοτ^β&ηίββ, Κορύβαντ«ς τη. Αά]. Κορν-
βάντιος. 0θ1θί)Γ8.1« ίΓβηζϊβά ΓΪΙββ ο£ Ο,

κορυβαντιάω (ΡΙαίό)
Οθ8, Κως/ Αά}. Κώοϊ
0&83118, Κράσσος ιιι

Ογοοπ, Κρίων, οντοζ. τη. Αά]. Κρίόντίιος
Οβίθ, Κρήτη/ Α ΟβίΛΠ, Κρής; ΟβίΛΠβ,
Κρήτ«. 0. νοπιβ,η, Κρήσσα. Αά}. Κρή-
σιο5. Κρητικός
0Γ6118», Κρίουσα/
Οππίββ., Ταυρική Χιρσόνησος ΟΤ Ταυρική
αίοηβ
ΟγΪ8» : ν. ΟϊγγΗ»
Οϊϋαβ, Κριτίας, ου, τη
Ογϊ4ο, Κρίτων, ωνος, τη

Οι•οβ8ΐΐ8, Κροίσος τη

Ογοπο», Κρόνος τη : ν. αίβο ρ. 250
ΟΐΌίοη, Κρότων, ωνος, / Ιη1ιαΙ)ί(,ιιιί ο£
0, Κροτωνιάτης τη

ΟββδΐρΗοη, Κτησιφών, ώντος, τη; (β
,

Οιιΐϊΐίΐβ, Κύμη / Αά}. Κνμαΐος
Οϋρίά, "Ερως, ωτος, VI
Οιιπιΐδ, Κούριο; τη
Ογ\>β\β, Κυβέλη οτ Κυβήβη /: ν. αΐιιο
Ί)ϊηάγτα\ΐ8. Τβπιρίθ ο£ Λ8 0Γβ»4
ΜοίΗβΓ (07ΐ)β1θ), το μητρψον
Ο^οΐβχΐθβ, Κυκλάδίϊ (νήσοι) / ρΐ

Ο^οίορβ, Κίκλωψ τη. ΤΗθ (^οίορββ,
Κύκλωπ«ς. ν. αϊ80 ρ. 172

Ο^οηυβ, Κύκνος τη

Ογάηνζ (ήνβΓ), Κύδνος τη
Ο^Πβηβ, Κυλλήνη/ Αά). Κυλλήνιος
Ο^ΐοη, Κύλων, ωνος, τη

0}'ηίο ρΜοβορΙιβΓ : ν. ρ. 48
0τηθ80θρΙΐ8,1ίΐ6, Κυνος κ<φαλαί / ρΐ
07η088βΠ)&, Κυνος σήμα ίΐ
Ο^ηοβΙΐΓΛ, Κυνόσουρα / (Ώο^'β ΐβϊΐ,
αηοίΐιβτ ηατηβ ο/ ' ΙΙγ8» ιϊιπιογ ').

θ7ηο8ϋΐ•θ (τηβίαρΗ.), ν. ρ. 48

Οτηίΐιαβ (ιηοαπί), Κννθος τη. Αά).
Κύνθιος

Ο^ηυπβ,, Κυνουρία/
Ονρι-ϊβ : ν. Ιιονβ (ρ. 148)
Ουρηίδ, Κύπρος/ Αά}. Κύπριος
ΟνΓβηβ, Κνρήνη / Τπΐΐίΐΐ^ίΐαιιΐ ο£ 0

,

Κυρηναίος. Ο^Γβη&ΪΟίΙ, ή Κνρηναία
Ο^ΓΪΙ, Κύριλλος τη

ΟγτηΒ, Κΐρος τη. Αά]. Κυράος. Ο^γο-
ραβάία (δι/ Χβηορ/ιοη), Κνρου ιται(κία /

ΟνΙΙιβΓβ, Κύθηρα η, ρΐ, Κυθηρία / Αά}.
Κυθήριος

Ο^ΖΪοαβ, Κύζικος/ Αά}. Κυζικηνός

Βαοΐβ,, Δακία/ ΙΧαοϋιιι», Δάκοι
Ι);ιθ(1.•ι1υκ, Δαίδαλος τη. Αά}. Δαι8άλ€ΐος
Τλ•ι1ιικιίί;ι, Δαλματία / Ββ,Ιοι&ίί&ηΒ,
Δαλμαται
ϋαπΐ3»?ου8, Δαμασκός/ Αά}. ϋβ,πιβδοβηε,

Δαμασκηνός
Ώαηιοοίβδ, Δαμοκλής, ίανς, τη

Όη,ηαο, Δανάη/
Βαηαιικ, Δαναός τη. Όαηαϊάβ (άαηςΙιΙβΓβ
οΓ Ώ), Δαναίδ€ς/ ρΐ
Ό&ηιιΙ)β, "Ιστρος/
ϋ&ρΗηθ, Δάφνη/
Οίΐκίαηβΐΐβδ : ν. Ηβΐΐββροη*
ϋακίαπίβ,, Δαρδανία / Βαιχίίΐηδ, Δαρ-
δάνιοι. ϋ£ΐΓ(1&ηιΐ8 (01*7), Δάρδανος /

Ρίΐι•(];ιη\18, Δάρδανος »1

Ρ&ΓΪνΐβ, Δαρίΐος »».

ϋβδο^ΐίηπι, Δασκύλιον η. ΤθΓΓΪίοΓ7 ο
£

Σ>, Δασκυλϊτιι /
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Όαιιΐΐδ, Δαυλί5 /, Δαυλία /. ΙηηαοΐΙαηΐ,
θ£ Ι)

,

Δαίλιος
ϋβιιά 86», Άο-φαλτΐτις λίμνη /

0('Π•1('.-ι, Δίκίλίΐα / ΑιΙ]. Δίκελικές
ϋβΪΛΠΪΓα, Δηιάνειρα/
ϋθΐϊυιιι, Δήλιον η
ϋθ1θ8, Δήλος/. Αά]. Δήλιοϊ, Δηλιακος
ΒοΙρΗί, Δελφοί τη, ρί. Ι ααααϋ&ηύ ο£ 1),

Δ(λφ08. Α (Γ). Δελφικά
ΰβίρΐιίηΐιιΐϊΐ, Δελφίνων η
ϋοΐΐ.α, Δέλτα η (ίηάβΰΐ.)
ϋβηΐβίβΓ, Δημήτηρ, τ«ρο5, τρος, /

ΰβιιιβίπυβ, Δημήτριος τη
ΰθΐιιοοπΐυβ, Δημόκριτος τη
ΏβΠΊΟβυΗβΠβδ, Δημοσθένης, ους, τη

ϋουϋΟ,Κοη, Δευκαλίων, ωνο5, τη
ΙΗαιίίΐ : υ. ΑγΙογπιη
Όίοίβ (πιουηυ), Δίκτη /

ΌΊάο, Δίδω, οΰς,/
ϋίηά^ιιβ (πιουπί), Δίνδυμος τη. Οτβ&ί
ΜοίΙΐΟΓ θ£ 1>, Δινδυμήνη μήτηρ

Τ>Ίθάθί\18, Δι<5δοτο5 ??!■

Ι)ΪΟ§ΟΙ1β8, Διογένη!, Ους, ?71

Γ)ίθΙΙ1<χ1θ, Διομήδη;, ο«5, »ί

Ι >ΐθη, Δίον, ωνο5, »ι

1)ίοη)'8Ϊθ8, Διονύσ-ιος ιη

Ώϊοιψ'8118, Διώνυσ-ος ο/• Διόνυσ-05 7»; Βάκχος,
Βακχεΰς, ο/• Βάκχιος τη ; "Ιακχος 7» ;

Εβιος ί/ί. Λ'(/• Διονύσ-ιθ5, Βάκχειος,
Είιος. Ρβδΐϊναΐβ οί Ι), Διονυσία τι, /Λ

ϋϊΟβΟΙΙΓΊ, Διόσκοροι <'/((/ Διόσκουροι τη, ρί.

Τβπίρΐθ θ£ Ό, Διοσκούρειον, Άνάκεων
ΒΪΓΟβ, Δίρκη,/! Αά]. Διρκαΐος
Ώο^οπα, Δωδώνη./! ΑιΙ]. Δωδωναίος

ϋθ£-βΐ£ΐΓ : ν. 8ίπνΐ8

Ροίορβδ, Δολοπες τη, ρ
ί

ΡθΓΪ8, Δωρίς, ίδος, / ϋθΠΛΠ8, Δωριείς,
Δωρικον γένος (//β^.). Αά]. Δωρικές,
Δωριακος. Αάν. Ιη ϋοπο £»8ηϊοη,
Δωριοτί
ϋΓ.ααο, Δράκων, οντος, τη. Αι/}. Δρακον-
τειος

ϋηιβυβ, Δροΰσος τη
Ότγ&ά, Δρυάς, άδος,/

ϋΓ^ΟρβΒ, Δρύοπες τη, ρ
ί

Οιιΐΐοηίιιιη, Δουλίχιον η
ϋγη•1ιαυΗίιιιιι (ϋιΐΓβ,ζζο), Δυρράχιον η :

ν. αίβο Ερίοίαπιηυβ

Εο1)αίίΐηα, Έκβάτανα η, ρί
Εοηο, "Ηχώ, οΰς,/
Έάοηϊ, Ήδωνοί 'ίίΐιΓΉδωνεϊ
Εδίίοηββ, Ήετιώνεια/
Ε§βδΙα : ν. 8β£β3ΐα
Ε^ρύ, Αίγυπτος/ Αά]. ΑΙγυπηος
Εΐαΐβ», "Ελάτεια/
ΕΙβοΐΓΛ, "Ηλεκτρα/
Είβυβίδ, "Ελευσίς, ΐνος, / ΖοοαΙϊνβ, Αϊ;
Είβυδϊβ, 'Ελενσΐνι. Αά]. Έλενο-ίνιος.
Τηβ Ιβπιρίβ Λί Ε, το "Ελευσίνιον. Τηβ
Είβυδϊηϊαη πιγ8ΐ;θΠθ8, τά "Ελευσίνια
Ε1Ϊ8, 'Ηλις, ιβος, / Ιηηβ,οίί&ηί ο£ Ε,

"Ηλείος. Αά}. "Ηλιακές
Είνβίίΐη ρΐη,ίη, "Ηλύσιον πεδίον η. Αά].
Ηλύσιος
ΕηΐΛ<,1ιϊα, "Ημαθία/
ΕΐΏρβεΙοοΙββ, "Εμπεδοκλής, έους, τη : V. αϊίΟ

ρ
. 244

Εποβίαάυβ, Έγκέλαδο$ τη

Κικ1_γηιίο11, Ένδυμίων, ωνος, >η
Εηβίί (νβηβίΪ8.η8), Ενετοί τη, ρί
ΕηναΙίιΐΒ, Ένυάλιος τη : ν. αίβο Τν»Γ

(ρ. 286)
Εραηιϊηοικίαδ, "Επαμεινώνδας, α αηά ου τη
Ερηθ8\18, "Εφεσος/ Αά]. Έφεο-ιος
Ερίιίαΐΐοβ, "Εφιάλτης, ου, τη

ΕρηγΓ&, "Εφύρα / Ι ιιΐι,-ιΐιίίίΐηΐ ο£ Ε,
Έφυραίος
Ερΐοηαπηιιβ, "Επίχαρμος τη
Ερΐοίβίυβ, "Επίκτητος τη
Ερί<3ΗΠΐ8, "Επίκουρος τη. ΈρϊουΓβαπδ,

"Επικούρειοι ΟΤ οι άπο των κήπων (80
οαΙΙβά βτοτη Ιηβ ΟαΓάβη ιοΑβτβ Ε
Ιαη^Ηί)
ΕρκΙαιηηιιβ, "Επίδαμνος / Αά]. Έπιδάμ-
νιος

ΕρίόβιΐΓΐΐΒ, "Επίδαυρος/. Αά]. Έπιδαύριο»
Ερίπίθηίάβδ, Έπιμενίδης, ου, τη

ΕρίιηθίΗβαβ, Έπιμηβεύς τη

39—2
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Ερϊροΐαβ, Έττιχολαί/, ρΐ
Ερίτυβ, "ΗΐΜίρο* / Αη ΕρΪΓοΙθ, Ήιγ«ι-
ρώτηϊ ΤΠ. Αά}. Ήπ€ΐρωτικ05

Εγθ1)118, "Εριβο*, ου*, η
ΕγθοΙιΙΙιοιικ, Έρ£χθ€ύ5 τη. Τβιηρίθ οί Ε,
ΈρΙχθιιον
ΕτβΙήβ,, Έρίτρια /. Ιηΐι&οϋ&ηΐ; οί Ε,
Έρ*Τρΐ€ν5
Εή(ίαηνΐ3 (ηνθΐ•), Ηριδανό* τη
ΕΗηηα, "Ηριννα,/
Επηη ^8, Έρινύ*, ίο*,/
Εγο8 : ν. Ο αριά1
ΕΓ^ηι.ιηΐΙιυδ, Ερύμανθο; Τ». Αά). Έρυ-
μάνθιο*
Ει-υΙηΓαβ, Έρυθραί/ ρΐ
Εΐ•υίηΓβ8,η 868,, Ερυθρά θάλασσα /
Εγ/χ (πιοιχηί), "Ερυξ, υκο*, τη
Είβοοίββ, 'Ετ€θκλ<)9, ίου*, τη

ΕΐΙιίορίη,, Αιθιοπία /. Αη Είΐιίορίηη,
Αίθίοψ. ΑΛ). ΑίθΐΟΤΓΙΚθ'5
ΕίΓαηβ, Τνρρηνία /. Αη ΕϊηΐΒΟ&η,
Τυρρηνό* αηά Τυρο-ηνό*. Α ά}. Τυρρηνικέ*
αηά Τυρσ-ηνικά*
ΕιιΙιοοβ, Εύβοια /. Αη ΐηηβ,οϋ&ηί οί Ε,
Εϋβοιιύ*. Αά). Ευβοϊκοί

Εΐ101ΐ1ΐ18, Ε6βουλθ5 111

Ειιοΐκίοβ, ΕΟκλίίδηϊ τη
ΕίκΙοΐΙΙΙΒ, ΕίδημΟΪ ΤΪΙ
Ευ1ιβιιιρι-ιΐ8, Ενήα«ρο5 πι

Ειιοααβυ8, Εύμαιο* τη

ΕΐΙΠΙθηββ, Εύμίνη*, ου*, πι

Ειιπίθηκίοκ, Εύμη>ίδ<* /, ρΐ, ΣίμναΙ θίαί οτ
Σιμναί οηΐι/, /, ρΐ
Εαιηοΐραβ, ΕΒμολπο* τη. 8οη οτ άβ-
βοβηάΌ,ηί; οί Ε, Εύμολπίδη*
Ειιρηβηινιβ, Εΰφημο* τη

ΕΐΐρηΓ8.ΐβ8, Ευφράτης τη

Εαροΐίδ, Είίιτολίϊ, ιδο9, τη
ΕΐΙΓΪρϊάθβ, Ευριπίδη*, ου, τη. ϋβ8Γ Ιίΐίΐβ
Ε, Εύριπίδιον (Λτ.). Εαηιροοη Ε. ΙϊΙεθ
ΑΐΊ3ύορ1ιαη63, <ύριιηδαρισ-τοφανί{α> (Ονα-
ίίηιΐί)
Ειιηριιβ (βίΓαίΙ), Εύριπο* τη
ΕαΐΌρ,Ί, Ευρώπη /
ΕϋΓορβ, Εύρβτη/. Αά). Ενρ«τ»α£οϊ

Ι Ευι-οΙαβ (ιϊνβι•), Ευρώτα*, ου, τη
Ειιπιβ (ΕμΙ νϊηοΐ) : ν. ρ. 67
ΕΐΙΓνΙπβΛίββ, Ευρυβιάδη», ου, τη
ΕΐΙΓγάίοβ, Ευρυδίκη/
Και•}'5ΐ!ιριΐ3, Εύρυσθ<ύ* τη

ΕίαΙβΓρθ, Εύτίρπη/
ΕιιίΗ}'<1βιτιυ8, Εύθύδημο* τη

ΕιιΐΗγρΙίΓοη, Έυθΰφρ»ν, ονο5, τη
Εΐΐχίπβ 868, Ενξίΐνοϊ (πόντο*) τη, Εβξβνον
πίλαγο* η, ο/ίεη οαΙΙεά & Πόντο*
Εναάηβ, Εύάδνη/
Ενα§0ΓΟ8, Ευαγόρα;, ου, 77»
ΕναηάβΓ, Εύανδρος »ι

Έιύ>ί\ΐ5, Φάβιοί τη
Ε&ίθ (ρβΓβοηίηβά), ΑΙο-α/οτ Μοίρα/
ΕίηίΟΠΛ, Φιμβρία*, ου, τη
Είαπιϊηίαδ, Φλαμίνιο; τη
ΕοΓίαηβ• (§θάάθ88), Τύχη /: ΰ/

.

Τύχη Σωτήρ (Αΐ8θΗ.), Τύχη Σώτίφα
(Ρχηά.)
Εγλποθ: ν. ΟβχΛ

¥ ιιι-ίβΒ : ν. ΕιιΐΒβηϊι1θ3

Οαάβδ, Γάδίίρα η, ρ
ΐ

Ο&ίιιβ, Γάϊοϊ τη
Οαΐαΐϊβ, Γαλατία /. ϊηηαΙιίύαηύΕ οί 0
,

Γαλάται. Αά). Γαλατικο•
ΟΛία,ίβα, Γαλάτ€ΐα/
Οαΐία, Γάλβαϊ, α, τη
Οαΐβη, Γαληνοί τη

ΟίΐΗΙοβ, Γαλιλαία/. Αάβ. Γαλιλαίο*
Οαΐΐί» : ν. Ο^αΐ
€τ8η§θ8, Γάγγηϊ, ου, τη
Ο&ηνιηβάβ, Γαννμήδη*, ου*, τ»
Οθ,ιιΐ, ΚΛτική / Γαλλία /, Γαλατία /
ΙηΗα1)ϊΐαηΐ3 οί Ο, Γαλάται, Γάλλοι.
Αά}. Γαλατικά*. Οίβα-ΐρϊηβ Ο, ή Κιλτική

ή ίντο* τών "Αλπ€»ν. ΤΓαηβαΙρίπβ Ο αιιΐ,

ή Κ. ή ίπί'κίινα τών
"
Αλιτεων

Οθΐβ., Γίλα./'. Αά). Γίλώο5
ΟθΠβνα (Ι&ΐίβ), Λίμάνη λίμνη/
Οβηθ8, Γίνούα /

ΟθΟΓ§β, Γίώργιοϊ τη

Οθπηαηϊοιιβ, Γφμανικο* τη
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ΟθΓΠΙβ,ηγ, Γιρμανία./! ΟβΠΏαηβ, Γ«ρμανοί.
■/Ιφ'. Γερμανικός
ΟβΓγοη, Γφνών αηά Γ<ρυονη« τη
Οθί&β (ρβορίθ), Γίται τη, ρΖ
Οϊ&ηίβ : ν. ρ. 97
0ί1)Γ0,1(;ίΐι• (βύΓ&ΪΙβ), Κάλιτη /, "Ηράκλειο;
ΐΓορθμο5 »!, στήλαι Ήράκλειαι / ρΐ
Οίρ37 : Σύραν καλίοντί τυ ττάντί* {ΤΗβΟϋΤ.)
ΟΐΓ^βηίϊ : ν. Α§ι•ϊ§βηίιιιη
ΟΙ&υοιιβ, Γλαΰκο* τη
ΟηκΙιΐΒ : ν. Οηϊάαβ
Οοΐοίθη ΗοΐΏ, το κέρας τί> Βυζάντιον

(8ΐΤ(ώθ) : β/1 ΤΟ Μινδήσ-ιον κέρας

(Τ/ΐΜΰ.)
ΟοκΗ&η, Γορδιανό! (αά).)
ΟτΟΓβΐ&β, Γοργία*, ον, ΤΗ

ΟθΓ§οη, Γοργά, οί* αηά <5νο9, / (Ιτ(. Οήια
Οηθ : ς

/!

γοργά*). .4φ. Γόργειος, Γορ-
γονειο*
ΟοΓ^η, Γάρτυν, ννοι,/. Αά). Γορτήοο*
Οο11ΐ8 : κββ βάρβαροι τη, ρ

ΐ

Ο ΓΟ00Π118, Γράκχο5 τη

ΟΓ8.068, Χάριτες /* ρΖ (νατβΐι/ \η είηφ.
Χάρις αβ ρτορβν ηατηβ)
ΟΓβ,ηΐονίΒ (ΓΪνβΓ), Γράνικο* τη

Ογ6606, 'Ελλά*, άδοϊ, /. Οτββίίβ, "Ελλην«,
'Ελληνικον ϊθνο* (Ηβτ.). Αά). "Ελληνικοί,

/βτη. Έλληνί*, Έλλά* (Τ/ιηο.). ΤΗβ
ΟγθθΙς ίοΓΟθ, ίΗθ Οτββίι βίβπιβηΐ, το

Ελληνικών. Οτββ^ ΙΐΪΒίΟΓ/, τα Ελληνικά
(ΤΗκο.). Μ&ρ οί βΓββοβ: ν. ρ. 152.
Αάν. Ιη Ογθθ^, Ελληνιστί, δρβαύ
ΟΓββΙί, Έλληνίξω. Μίΐ^ηα Οηαβοίβ,,

Μεγάλη Έλλά* (ορρ. Ιο "Αρχαία 'Ελλάϊ)
Ογ6§0Γ3?, Γρηγοριο* τη

Οιι;κ1ιι1(]ΐιίνϊι• (πνβΓ), Βαίτι* τη. ΰϊβίΓΪοΐ
οίίηβΟ, Βαιτική/
Ο^βΒ, Γΰγης, ου, Τ»

0^1ϊρρΐ18, Γύλιτπτο* Τ»

Ηαάββ, Άίδης τ», "Αιδη* αηά "Αδη» τη, V.

Αά). ν«'ρτ«ρο5 V
,

χθόνιο* V
. Ο/, αΐίο

ϋβ&ίΐι (ρ. 50), ΟΓβ,νβ (ρ. 101)
Ηαβπιοη, Αίμων, όνοι, τη
Ηαβιηαβ (αιονιηί), Αίμο* τ»

Ηα^ηοη, "Αγνβν αηά "Αγνβν, βνο», τη
Η&ΙϊοαΓηαββυβ, "Αλικαρνασσού /. Ιη-
ηαοίύαηΐ οί Η, Άλικαρναο-σ-εΰς τη
ΗαΙοηβΒβ, Αλόννησο*/
Ηαΐ^β (πνβι•), "Αλυ*, νοϊ, τ»
ΗαπιίΙοϋΓ, Άμίλκας, α, 7»
Ηβ,ηηίοαΐ, Αννίβα*, α, τ»
Ηίΐηηο, "Ανναν, ωνοϊ, τη
Ηαπηοάϊυ.3, "Αρμόδιος τη
ΗαΓΙΙΙΟηϊεΐ, "Αρμονία /

Ηβ,Γρϊβδ, "Αρττυιαι / ρΐ (*η Οάΐ/»8β1/
ν/ΊάΛνήαάΒ)
ΗαΓροοΓαίθβ (%οά οί βΐίθηοθ), Άριτοκράτη*,
ουϊ, Τ»

Η&8(ΐΓαΙ)8,1, Άσ-δρονβαϊ, α, τ»
ΗθΙ)β, Ήβη/
ΗθΟΓβν, Εβραίοι τη. Αά). Εβραϊκά*.
Αάν. Ιη Ηθογθτιτ, Έβραϊο-τ£
Ηθ1)Γα8 (ΐΐνβΓ), "Εβρθ5 τη
Ηθοαί&βυκ, Εκαταίο* τη
Ηβοβ,Ιβ, Εκάτη /. Αά). Εκαταίο*
ΗβοΙοΓ, "Εκτιορ, ορο*, τ». Αά). Έκτ<ίρ£05
αηά Έκτοριιο*
Ηθοα1)8,, Εκάβη /

Ηβίβη, Ηβίβηβ,, Έλίνη /, Τυνδαρί*/
Ηίίβηυβ, "Ελ<νο« τη
Ηβΐϊοοη (πιοιιηΐ), Ελικών, »νο», τη. Αά).
'Έλικώνιοϊ

Ηβΐίοροΐϊβ, "Ηλίου •κ6\α/
Ηβ1ΐΒ.ηϊοα8, Ελλάνικο* τη
Ηβΐΐαβ : ν. Ογθθοθ
ΗβΙΙβηοΙαίΏΪεΐβ, 'Ελληνοταμίαι 777, ρ
ΐ

(Ιηΐ8(;6β8 ο£ Οτβθοβ, ίο Ιθν^ οοπίπΙ»α-
ΐϊοηβ)
Ηβΐΐββροηύ : ν. ϋβ,ΓάαηβΙΙββ

1 Ιβίοί, Εϊλωϊ αηά Είλώτη* τη, ρΐυτ'. Είλοοτκ
αηά Εϊλωται. Αά). ΕΙλντικά*. ΗιΊυΐϋ
(οοΐΐβοίίνβΐτ/), το ΕΙλωτικάν, Εΐλωτιία /

(ΡΙαΙο)
Ηβηβίϊ (νβηβϋίΐηβ) : ν. ΕηβΙί
Ηβρηιιββίϊοη, Ήφαιστίων, ωνο», τ»
Ηορίΐίΐθδΐυκ, "Ηφαιοτο* τη. Αά). "Ηφαί
στειο;. Τβπιρίθ οί Η, Ήφαί(ττ«ιον.
ν. αίβο Γϊγθ (ρ. 86), νοίο&ηο

(ρ. 284)
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Ηθγ&, Ήρα, α«, /. Αά).
'
Ηραίο». Τβωρίβ

θ£ Ξ, Ήραϊον
Ηβπιοίβα, 'Β.ράκ\ίΐα/. ΙηηίΛϊΙ&ηί ο£ Η,
Ήρακλββτη»
ΗβΓ&οΙβΕ, Ήρακλή5, ίονί, ΤΠ, Άλκίίδη5, ου,

τη. 8οη οτ άββοβηάαηί οί Η, Ήρα-
κλ<(8η$. Αι//. Ήράκλίΐοί. Τβπιρίβ οί
Η, Ήράκλιιον
ΗβΓβϋΙίί.115, Ήράκλιιτο» τη. ν. αίβο Πυχ
(ρ. 88)
ΗβΓΙΙΙβδ, Ερμή», οί, «Ι. Αά). Έρμαιο».
ν. αΙ»ο Λν&ηά (ρ. 285). Τβωρίθ οί
II, Έρμαΐον
ΗβΠηθΟΓ£ΐΙβ3, Έρμοκράτηί. ου», Τη
ΗβΓθά, Ηρώδη», ου, τη
ΗβΓοάοίϋδ, Ηρόδοτο* τ»
Ηββϊοά, Ήσ-ίοδοϊ ιιι. Αά]. Ήσιόδκο»
ΗββρβΓΪα, Έσ-ΐΓίρία / (λνβδίβπι ΙμκΙ, ί.β.
Ιί&Ιγ)
Ηβ8ρβΓΪάβ3, 'ΕστηρΙ&ΐΐ/, ρί
Ηββρβηΐδ, "Εσττιροϊ τη
ΗΐοβΓηϊα, Ίίρνη /. Αά}. Ί<ρναίο«
ΗίβΓΟ, Ίίρων, ωνο5, ιιί
ΗίοαβΓΟ, Ίμίρα/
Ηίιηβπν (ιινθΓ), Ίμίρα», ου, τη
ΗίΓηίΙοο, Ίμίλκων, ωνο5, ιιί

Ηίρρατοηυδ, Ίϋ-ιταρχοϊ η%
ΙΙίρρίαδ, Ίτπτία», ον, τη
ΗίρρθΟΓ8,Ιβ8, Ίπ-ιτοκρατη», ου», τη

Ηίρροΐυΐιΐδ, ΊιπΓ<5λυτοί τη
Ηϊβϋαβα, Ίο-Καια,/"
ΗοπΙβΓ, "Όμηρο» τη. Αά]. Όμήριιο». Ρθ1-
Ιο^βΓ οί Η, Όμηρίδη; τη, Ιη ΐηθ
ηιαηηβΓ οί Η, Όμηρικω»
Ηθ(1Γ8 (ρβτβοηίββά), 'βραι/, ρί
] Ιγιιοίηίΐιπχ, Υάκινθο» τη
Ην&άβδ, Ύί%νί/, ρί
Ηνοΐβ, Ύβλα/. Αά}. Ύβλαίο»
ΗγάΜρββ (πνβΓ), Ύδασττη», ου, τη
ΗνάΓ&, Ύδρα /. Ρτουβτο, Λνϊίη πιοΓβ
ίηο1ί3 ί1ΐ3.η Λβ Η^άΓ», "Υβρη» ιτοικι-
λώτιροϊ {Ηατοηάαβ)

Ηγ^ίβ» (βοοΜβββ), Ύγί»α / {Ιο τοΗοτη Ιηβ
Ια»( σιφ τοαβ άτιιη&)
Ηγ1»8, Ύλα», α, τη

Ηνίΐιιβ, Ύλλο* τη
Η νπιβη, Ύμήν τη,

'
Υμίναιο» τη

Η^πιβΙ,ίαδ (πιοιιηΐ), Ύμηττο» «η. Αά].
Ύμήττίΐο»

Η^ρ3ΠΪ8 (πνβΓ), "Υιτανι», νοϊ, τη
ΗνρβΓοοΙϋβ, ΎΐΓίρβολο5 τη
Η^ρβΓΪ)θΓβίΐη8,ΎΐΓ€ρΡορ«>ι αηάΎτπρβόροΛί
τη, ρί (ηββά αίβο α» αά}.). Ρτονβτο,
τύχη ΎΐΓίρβ<5ρ«ο$ (ΑαοΗ.), Ιηβ Η. Οβνηρ
τβτηατίίαοΐβ /οτ ρ\βΙ\) αηά Ιιαρρΐηΐβι
Η}•ρβπάβ8, ΎΐΓ€ρ€£8ηϊ, ου, τη

Η^ρβποη, ΎΐΓ<ρί<ον, ονο», τη
ΗγρβΓ1ϊΐηβδΙι•&, ΎΐΓ«ρμνήοτρα-/'
Η νρβϊρ^ΐβ, Ύψιιτύλη /
ΤΙγκ&ηΪΒ., Ύρκανία/. Αά). Ύρκάνχο»
1 Ιγβί&β, Ύοιαί, /, ρί
Ηγ8<Λδρβ8, Ύστασ-ιτη», ου» αηά ου, τη

Ι«οοΗιΐ8, "Ιακχο» τη : ν. αΙ*ο ϋίοηνβιΐδ
Ιβ.ΐ78ΐΐ8, Ιαλυσέ» τη; αίβο, οβ ηατηβ ο/
<ΆΙ%), /
Ιαπιιιβ, Ίααο» τη. ϋθ80βη(1αηί3 οί Ι,

Ίαμίδαι
Ιαρβϊαβ, ΊαίΓΓΓο» τη

Ι&Ρ7865ι Ίαιτυγκ τη, ρί. Αά). Ίαιτυγιοί.
ΟοιίηΐΓΥ οί Ι, 'Ιαιτυγία /
Ιοβπβ,ηβ, 1βηρ<« τη, ρί, »νηρ. "Ιβηρ, ηρο$.
ΟοαπίΓ^ οί Ι, Ιβηρία
Ιϋ^οϋβ, Ίβυκοϊ τη
Ιο&τϊα ΟΤ ΙοβΠΙβ, Ικαρία / ΟΤ Ίκαρο» /
ΙοΒ,ΓΪαη κο;ι, Ίκαριον ιτίλαγο;
ΤοίΐΓΐΐδ (δοη οί Γ),ιβ(1ϋ1υ?), Ίκαρο» τη
Ιοηίη^ορηΛ^ί, Ιχθυοφάγοι τη, ρί (ββη-
βίΐίίη§ 4γϊΙ)θ) (Ηβτ.)
Ιοοηίυιπ, Ίκ^νιον η
1ά& (πιονιηί), Ίδη, η«,_/! Αά}. Ίδαϊο»
Ια'αΐϊιιηι, Ίδάλιον η
ΙάοίηβηβΙΙδ, Ίδομ<νίν5, ί'ωϊ, ΑΙ
ΙοΊιιηαβα (Έάοιη), Ίδυμαία /. Αά).

Ίδυραΐο»
Τίτιΐίΐΐίυδ, Ιγνάτιο» τη
Ιΐΐβίΐ, Ίλια», άδο»/: ν. αίβο ρ. 116
Ι1Ϊ38119 (πνβΓ), Ίλιο-σ-ο» ιη
Ιΐϋονίίΐ, ΕΙλίίθυια/
Ιΐϊαπι, Ίλιον η, Ίλιο»,/": ν. αίαο Ύτογ
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ΙΠνηβ, "Ιλλυρία /. ΉΙ^ήβ,ηβ, 'Ιλλΰριοι.
Αά}. "Ιλλυρικοί
ΙπιΙ)Γ08 (ίβίαηά), "Ιμβροί,/-
Ιηαοΐιιιβ, "Ιναχοϊ τη. Αά}. Ίνάχ€ΐο5
Ιηιΐίίΐ, Ινδία /, Ινδική χώρα /. Ιικϋαηβ,
Ινδοί. Αά}. "Ινδικοί. Ιικίίαη οοθλπ,
Ερυθρά θάλαο-ο-α

ΙθάΐΙ3 (ΓΪνβΓ), Ίνδόί τη
Ιο, Ίώ, οΐϊ,,/'
Ιοίιιυκ, "Ιόλαος τη
Ιοίοαβ, Ία\κ6ί/
Ιοίβ, "1<5λη/
Ιοη, "Ιων, ωνοϊ, 7»
Ιοηί,Ί, Ιωνία /. Ιοηίαηβ, "Ιωνίί, Ίωνικον
•γίνοϊ (Ηβτ.). Ρββϋνβ,Ι οί ΐΗθ ιιηϊίθίΐ
ϊοηίαη3, τα Πανιώνια (Ηβτ.). Αά).
Ιοιι ίο (οΠΌηιίιΐΜΐί'), Ιωνικοί. Αάν. 1η
ΐΗθ Ιοηϊο ιηοάβ, Ίαστί (ΡΙαΙο). Ιοηίαη
868., ΊόνίΟΪ ΊΓ^νΤΟΪ ΟΤ κόλίΓΟί
ΙορΗοη, Ίοφών, ώντο5, τη
ΙρΗΐοΓβ,ίββ, Ίψικρατηδ, ον$, τη, ίηνβηίοτ ο/
ΐΚβ τηίΐίίατι/ ύοοίβ οαίίβά Ίφικρατίδ<«

Ιρηϊ^βηϊα, "Ιφιγένεια /, Ίφιγονη /, 'Ιφι-
άνασ-σα /
ΙΓΘΠ86118, ΕΙρηναΐοί τη
ΐΓβΠβ, Ειρήνη /
ΙΓΪ8, Τρίί, ιδοϊ, /
ΙβΛβιιβ, Ίο-αΐο5 τη
Ϊ8Ϊ8, 'Ισίϊ, ιδοϊ, /
Ι3Π1&Π18, 'Ίσμαροϊ /
Ιδπιβηβ, Ίο-μήνη /
ΙδΟΟΓ&ΙΟΒ, Ίσοκράτηί, ουϊ, 77». Αά]. Ίσο-

κράταοϊ. ν. αΐίο ρ. 178
Ϊ38118, Ί<τ<τ6%/. Οαΐί οί Ι, Ίσ-ο-ικόϊ κ<$λιτοί
ΙβΙθγ (πνβΓ) : ν. ϋΛΐιιιοβ
Ιβΐΐιπιιΐδ οί ΟοπηΙη, 4 Ισ-θμέί. ΣοοαΙϊνβ,
Αυ ίηβ Ιβΐ1ΐΠ1113, Ισθμοί. Αά). "Ισθμιοϊ.
ΙδίΗΓΠΪΛη §8,11163, "Ισθμια. ΙβΐΙΐΙΙΙΚΙΠ
νΐοίΟΓ, Ίσθμιονίκηϊ
Ιίαΐ^, "Ιταλία,/, ΈστηρΙα/. Αά}. "Ιταλικοί.
Ιίίΐΐίίΐη ϋΓ6β1ί8, Ίταλιώται. Ιΐαΐίαηβ,
Ιταλοί
Ιύηαοα, "Ιθάκη,/ Ιηΐιαίιίίίΐιΐυ οί Ι,Ίθακο*,

Ιθακήσιο»

ΙΐΗοπιβ, "Ιθώμη /
Ιΐχβ, "Ίτνϊ, «οί, τη
1x1011, Ίξίων, ονθ9, 771. Αά]. 'Ι|ι<!νιΟβ

.Τιιοοΐ), Ίάκωβοϊ τη
^Π1β8, "Ιάκωβος 771

^8011, Ίάο-ων, ονοϊ, 771. Αά]. Ίασόνιοϊ
^1ΌΠ16, Ίίρώνυμ05 771

^Γυ83.1θηι, Ί«ροο-όλυμα η, ρΐ. ΤτΛίβλΑί&τΑ
Οί «

Γ, Ίιροσολυμίτηϊ : θ
/. '

ΗϊθΓΟβοΙ^-
πΐ8ΓΪϊΐ8,' ιιββά ]αΙνηφΐ) ο/ Ροτηρβχ/ ΐη

/

ΰίοβτο τη α ΙβίΙβτ, ' Οιιγ «Γθηιβ&ΐβιηίΐθ.'
^υγ : ν. .Ιυώιοα.
•ΤοοαδίΛ, Ίοκάστη^/
;ίθΗΐ], Ίωάννηϊ, ον, 771

«Τορρα («Ταββ,), Ίίτηη]/
Ιοτά&Ώ. (ήνβτ), Ίορδάνηί, ου, 77»
«Τονβ : υ. Ζβιΐ3
«ΤικίΕίθα, "Ιουδαία /. ^^8, "Ιουδαίοι : ν.
αίβο ΗβΙ)Γθ\ν8. Αά], "Ιουδαϊκό*
ιΤι1§αι-(1ια, Ίουγούρθαί, α, 7»
•Ιΐΐΐίβ,, "Ιουλία,/*

.1 υ1ϊιΐ8, Ίονλιοί τη
^υηο : ν. ΗβΓει

^αρ^1;θΓ : ν. ΖβιΐΒ

ΚιίΓεΙβ (ίηΗαοϋαηίβ οί ΚιΐΓάίβίΕη), Καρ-
δοΰχοι τη, ρΐ. Αά]. Καρδονχιοί. ΚθΓ-
άϊβΐβ,η, τα Καρδονχίΐα βρη (Λί'ίί.)

ΤλοργΙηοπιοπ, Λακίδαίμων, ονοί, /. Αά].
Λακ«δαιμόνιο5. ν. αίβο δραΐΊ<8.
ΪΑΟαβδ, Αάχηί, ητ05, 771
Ιλο1)68Ϊ8, Αάχ«ο-ι$, «"%,/
ΐΑοοηία, Λακωνική /. ΙηΗ&ρίΙίΐηΐ οί Τ

ι,

Δάκων, /» »(. Αάκαινα. Αά). Λακωνικές,

/'•))ΐ. Λάκαινα. ΙηιίΕαίο (,ΐκ', Γαοοηΐ&ηβ,
Λακωνίξω (αίβο Ββ ίη ίηβ Ιήοοηίβ,η

ϊηίβΓβδί)
ϊι&βΓίβΗ, Δαίρτηϊ, ου, τη, Λαέρτιος στ

Αάρτιοϊ 772. 8(111 οί £
/, Λαίρτιάδη;

Ιι&68ί;Γ72οηί8η8, Αακττρυν^νκ ττι, ρΐ. Αά],
Λαιστρνγόνι.05

ΐα.1118, ΑάΪ05 771

Ιβ,αιαοουβ, Αάμαχοι τη
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ΐΛΐιιρί;αουΒ, Λάμψακοϊ./"
ΣιίΙΟΟΟΟΙ), Λαοκόων, ωντο5, ι/ι
ΐΛίοιΙιπιπίΐ, Δαοδαμίία/'
ΐΛθ(1ίοο!ΐ, ΔαοδίΜία/
Ιιαοαιβάοη, Δαομίδων, οντος, τη

ΙήρίίΗ&β, Δαττίθαι, τη, //
/

ΐΛΠ8δ&, Δάρισ-α/'. Λί//. Δαριο-αΐοϊ
ΙιαΓΪαβ (Ιβ,Ιιθ οί Οοιηο), Δάριο* λίμνη /

ΐΜπιπα, Δατίνη_/". ΣΜίηβ, Λατίνοι. Λφ'.
Λατίνοι, υ. αίβο ρ. 139

Ι&ίπιυβ (ηιοιιηί), Λάτμο5 τη. Λ<//.

Δάτμιοχ
Γ&ίοηβ, Λητώ, οΰ«, /. Αά]. Λητωο$. ΒοΓΠ
θ£ Γι

,

Δητογ«νή$
ΓιΛΗΓΪαιη, Λαύριιον α. Αά}. ΛαυριΐΜτικοϊ
Ιιβ&ηάβΓ, Α<ονδρο5 τη

Ιιβοβάοβ, Δίβ«δοί/
Ι«άιι, Λήδα/
Ιλμιιιιοβ, Λήμνο* / Λ<ί?. ΛήμνΜΧ. Ρνο-
νβΤ08, (1) Λήμνιον ΙΓΪρ, Οί » νθ1θ»Ι10
(8θρΗ.); (2) το Λήμνιον κακόν, οί βΧ-
Ιι•&ν.α<*αηΙ, \νϊοΐΕβάηβ88 (Αββο/ι.)
ΐιβθηίά3.8, Λίωνίδαϊ, Ο, ιιι

ΓιβοηΙϊηϊ, Λβητϊνοι, τη, ρΐ. Αά}. Διοντΐνοί
ΙιβρΙίη68, Ληττίνηί, ου, τη
ΧιθΓπα (αΐκκίθ οί Ιΐιο 1 Ι\χ1πι), Λί'ρνα /.

Α(1]. Λ<ρναΐο«. ΡτονβτΟ, Δίρνα κακών :

80 ΟταΙνηνΛ ΰαΙΙβά (Ηβ Ιΐιβαΐτβ Δίρνα
θ«ατών

ΙιβιΌβ (ίβίαηά), Λφο$/
Ι«8Ϊ)08 (ίβίβ,ηά), Λί'σ-βο5./! Αά). Λάτβιοϊ
ΙιβίΙΐθ (ρΐαοβ, ηοΐ ΓΪνβΓ, οί οοΐΐνϊοη),

Λήθη /'. φ Λήθη» δ\ίμοι (βχτηοηίάβί),
<Λ Λήθης ιτιδίον (Ακ)
Ιιοίο : ν. ΙιίΐΙοπΛ
Γιβίΐοαίϋα, Διυκάς, άδθ5. ,/" Λίυκαδία /'

ΓιβυοίΓβ., Λίϋκτρα η, ;</. .4(£τ\ Λιυκτρικό'ϊ
Ιιθνβ,ηί, Ανατολή _/ (ΡοΙι/οηιβ)
ϋοαηιιβ (ιηοιιπί ΙβΙκηοη), Δίβανο; τη
Ιλ078,, Λιβύη /. Ιηΐιβ,οίΐαηί» οί Γι

,

Λφν€5. -•!<//• Διβυκο», Λιβυο-τικέ*

(ΑβββΗ.)
ΊΑΑν.ιχ, Λίχαϊ, α αηά ον, τη

ΓιίβΙΙΓΪΗ,, Διγυοτική/ Ιη1ΐ&0Ϊί&η1ί8 οί Ιι
,

Δίγυβ. Αά$. Διγυο-τικοι

Γάψοαβιιιη, Διλύβαιον η
Ιιίπιοο: ν. ρ. 144
ΙιϊηάιΐΒ, Λίνδο*/
ΙάραΓα (ϊκίαικί) αηά Ιιίραή (ίδΐ&τκϊδ),
Αιιτάρα/'αηά Διττάραι /'

, ρΐ ΟΤ Λιιταραΐαι
νήσβι/, ρΐ
ΙιΟΟΓίβ (οουηίΓ^), Δοκρίϊ/. Ιλογϊ (01*7),
Λοκροί τη, ρΐ. Ιλογϊ (ίοοπΛηβ), Λοκροί.
Ιιοοι-ί Οζοΐη.6, ΔοκροΓΟζόΛαι. Οραηΐίαα

Σ
ι,

Λοκροί Όιτοΰντιοι

ΙιΟηάοη, Δονδίνιον η
ΙιΟΪ118-βαΐ6Γ8, Λωτοφάγοι Τ71, ρΐ
ΐΛίοί.αη, Λουκιανέ τη
Ι-ιΙΚπίΐ'.Γ, Φωσφίίροί τη

Γιΐιοϊηα, ΕΙλιίθυια./
Ιιΐιοϊιιχ, Λονκιο« τη

Ιιΐιοιιΐΐιιβ, Λούκουλλο! τη

Ιιΐι^άυηυιη (Ι^οηχ), Λοΰγδοννον η
Ιλ&θ, Λουκάί, α, τη
ΙιυείΙαηϊβ. (ΡοιΊιίξαΙ), Λουοητανία /. Ιη-
1ιαΙ)ϊΙίΐηί8 οί Ι_

ι, Λονο-ιτανο(

Ιι70&0βίΙϋ8 (πιοΐΐηΐι), Λυκαβηττός τη

Ιι7θαθυ8 (ηιοαηΐ), Λνκαΐον (ίροϊ) η. Αιΐ]
Λυκαΐο«

Σι^οβοη, Λνκαων, ονο», τη

Ιι^οαοηϊα, Λνκαονΐα /. Γινοαοηϊαη^
Λνκάονο. •Ί<//• Λυκαονικόΐ

Γι^οοιιπ), Λνκιιον η {^τηηαβίιιτη αϊ Αίίιβη»,
α νββοτΐ ο/ 8οοταΙβΒ αηά α/ΐ&τνοατάΒ ο/

ΑτϊίίοίΙβ)
Ιι^οία, Λυκία /. Σιγοια,ηδ, Λύκιοι. Αά}.
Λνκιο*

Ιι^οΐάαβ, Λυκίδα*, ον, η
Γι7<;ΐ1Γ£118, Λυκοίργοϊ τ»

ΤιγάΪΛ (οοαπίΓν), Λυδία /! Ιι7(1ΪΕη8,
Λυδοί. Αά). Λνδόϊ, Λίδιοϊ. ΣιγάΪΛΏ
δίοηο (Ιο ηδκ.Ίν ^οΐά), Λυδία λίθ«

(ΒαοοΗ. , 8ορΚ. /ταφή. ). Ιη Λο Τ
ι

γάΐΆΏ
ταοάβ, ή ΛνδιστΙ αρμονία (ΡΙα/ο)
ΐι}ΌΠ8 : ν. Ιιυ<ί(!απυιη. Οιιΐί οί Σι^ΟΓϋ,
Μασ<ταλιωτικ05 κίλιτοϊ

Ιί^ββηάβΓ, Λΰο-ανδροί τη

Τ^"8Ϊ»8, Λυσίαί, ον, τη

Ιι^βϊπιαοΗυδ, Λυο-ίμαχο* τη

Ι

!/}■8ΐρριΐ8, Δυο-ιΐΓίΓο» τη
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Μαοθάοηία, Μακ«δον£α /. Μ&οβάοηΪΕηβ,
Μακ68όνί5, ίίΐϊ4<7- Μακίδών. Αά], Μακ6δόνιο5
ΜαβαηάθΓ, Μαίανδροι τη
Μαεηίΐΐπκ (ηιυιιηί), Μαίναλον η. Αά],
Μαινάλιος
Μαβοηΐαηβ, Μαίον«5 »», ρΐ, Αά], Μαιονιο»
Μαοοίίβ ρ&ΐαβ (ββα οι Λζο£), Μαιώτυ

λίμνη /
Μα§ϊ, Μάγοι η, ρΐ
Μα§ηβδία, Μαγνησία /. Ιη1ΐ3,1)ί1;3ηΐ8 ο£
Μ, Μάγνητβ: ΰ/. ρ. 294. Αά], Μαγ-
νήο-ιο5, Μαγνητικοί. ΤΗο ηΐίΐ^ηβΐ, Μαγ-
νήτΐί λίθο» (Ενν.) : β

/,

ρ. 150

Μα§0, Μάγων, ωνο5, ΊΠ
Μαία, Μαία/'
Μ&ίβα (Οϋρβ), Μαλία ΟΤ Μαλ«ία/
Μαΐίαη §ιι1£, Μαλιακο$ κολ-ττοϊ τη
Μη,Κίΐ, ΜΛίτη /. Αά). ΜΛιταΙοί
Μαηΐίιΐδ, Μάλλιοϊ τη
Μαηϋηβα, Μαντίνίΐα /. Ιηΐιαίιϊία,ηίδ οι
Μ, Μαντινίΐϊ
ΜαταΐΗοη, Μαραθών, Δνο$, τη. Σοοαίίνβ, Β,Ι
Μ, ΜαραβΔνι. Αά). Μαραθώνιο». ΥβίβΓΆΏ.
θ£ Μ, Μαραθηνομάχη» (Ατ.)
ΜαΓ0β11ιΐ8, Μάρκίλλοϊ τη

Μαΐ'οίιΐΒ, Μάρκιοϊ τη
Μ;ΐΓ<•ιι.?, Μαι•1ν, Μάρκο» τη

Μ&Γάοηίαβ, Μαρδόνιος ηι

Μ&ΓθοίΪΒ 18.0118, Μαρ€»τι» λίμνη /

Μ&ΓΪ118, Μάριο; τη
Μίίπηοΐ'ιχ (8β& ο£), Προποντί», <&ο»,/
Μ&Γ8 : ν. Αγθ8
Μ&Γ8βί11β8 : ν. Μαβδίΐϊα

ΜαΓδϊ, Μάρο-οι τη, ρΐ. Αά], Μαρσικο»
Μβ,^ββ, Μαρσύα», ου, τη
ΊΛβτγ, Μαρία/
Μβ,δϊηίδδΗ,, Μαο-ινισσά», ά

,

τη

Μα888.£;6Ϊαθ, Μαο-ο-αγΐται τη, ρ
ΐ

Μβ,ββίΐϊβ, (ΜαΓββϊΙΙββ), Μασσαλία /. Ιη-
1ΐ8,Ιιίΐ8.ηΙ οΐ Μ, Μασσαλιώτη». Αά].
Μασσαλιωτικό»
Μβ,ίίΗονν, Ματθαίο! τη

ΜαιίΓβίαηΪΕΐ, Μανρονσία./! ΜίΐυΓβίαηίειηϋ
ΟΤ ΜθΟΓ8, Μανρονσιοι ΟΤ Μαίροι. Αά],
Μαυρονσιο:

Μ&ιΐ8ο1\ΐ8, Μαύσωλο» τη. ΤοπΛ ο£ Μ,
Μαυβοίοιιπι, Μαυσαλιΐον η
ΜββηάβΓ : ν. Μαβ8.η(1βΓ
Μβάββ,, Μήδιια/
Μβ(1ϊ», Μηδία /, ή Μηδική. Μβάβ»,
Μήδοι. Αά). Μηδικοί
ΜβάϋβΓΓβ,ηβ&η δββ,, ήδ« ή θάλασσα (Ηβτ.,
ΑτΐβΙ.), ή Ισω θάλαττα (ΡοΙι/οναί)
Μβάΐίβα, Μέδουσα/
Μβ£3.1>8.Ζ118, Μίγάβαξο» τη

Μθ^αο1θΗ, Μίγακλή», ίου». 771

Μβςαίοροΐϊδ, Μίγαλόττολι», «ω», ΟΤ Μίγάλη
•π-όλΐϊ (Ώετη.) /. Ιη1ΐ8,οϊΙ»ηΐ8 ο£ Μ,
Μίγαλοττολΐται

Μβ§3,Γ£ΐ (οϋ^), Μέγαρα τι, ρΐ. Σοοαίίνβ,
Ιη Μθ§8,γ&, Μ«γαροί (ΡΙαΙο). Μβ-
£8.ΠΒ,η8, Μ<γαρ(ΐ», αίιι;). Μ<γαρ<ν». Αά).
Μιγαρικά*. ΤβΓΓίίΟΓ^ θ£ Μ, Μίγαρί» /

Μθ1ββ,§βΓ, Μίλέαγρο» τη

Μθΐθΐιιβ, Μίλητο» τη
Μβΐίίβ : ν. Μαΐί»
Μβίοβ (ϊβΐ&ηά), Μήλο»/! Μβΐίαηδ, Μήλιοι.
Αά]. Μήλιο». Ρτονβτο, ο£ βχίΓβπΐθ
}ιυη«ΒΓ, λιμο$ Μήλιος (Ατ.), οη (κχοηηΐ

ο/ ΐΚβ ΐχΙτβτηϊΑχββ Ιο νοΗϊοΚ Μβίοβ ιυαβ
τβάνοβά αϊ %Ιβ βίβι/β
ΜβΙρΟΠΙβηβ, Μίλττομίνη /

Μβηαηοη, Μίμνων, ονο?, τη

ΜεπιρΗίδ, Μί'μφίϊ, ιδο»,/
ΜβηαηάβΓ, Μίνανδροϊ τη. Αά], Μ»άνδρ(ΐο$
Μβηάβ, Μίνδη/
Μβηθίανίδ, Μ<ν<λαο«, λάου οτ λ«β$, τη
Μβηοη, Μένων, ωνο$, τη

ΜβΓοιίΓ^ : ν. Ηβπηββ
ΜβΓΟρβ, Μίροβη/
Μβδοροίβ,πιϊα, ΜίσοτΓοταμία/
Μθ888,ηβ, (Μβδβϊηβ.), Μισσήνη /. Αά].
Μβσσήνιοϊ
Μθ88βηθ, Μ€σσήνη /. Μβδδβπία, Μ€σ-
σηνία /. ΜίσσηνΙϊ γή / (Τηΐΐΰ.). Ιη-
Ηβ,Ιηίάηίβ ο£ Μ, Μ<σσήνιοι, Αά].
Μ<σσηνιακο$
Μβίβ,ροηίιιιη, Μίταιτάντιον η
Μβίβαπιβ (πνθί•), Μίταυρο« τη
ΜβίβΠυβ, Μίτίλλοϊ τη
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ΜβίΙίΤΠΐηβ, Μήθυμνα/"
ΜκΙβ,β, Μίδαϊ, ου οτ α, τη. Ρτονβτο, ιτλουτ€ίν
Μίδα μάλλον (ΡΙαΙο), & Μίδα πλοΰτοί

(Σηοΐαη)
ΜΪΙυΙιΐΗ, Μίλητοϊ /. Αά], ΜιΑήσιοϊ ; ν.
ο&ο ρ. 197
ΜίΗϊαάββ, Μιλτιάδηϊ, ου, τη
Μίηάαπιβ, Μίνδαροϊ τη
ΜίηβΓνβ, : ν. ΑΛβηβ
Μίηοβ, Μίνω5, ω, τη
ΜίηοΙαυΓ, Μινώταυροι τη
Μίΐΐιπι* (ΡθΓβϊαη βνιη-^οά), Μίθραϊ, ου, νι
ΜιΐΙιπκ1;ιΙί•8, Μιθραδατηϊ, ου, τη. Λ<//.

Μιθραδατικοϊ
Μϊίγίβηβ, Μυτιλήνη./. Αά]. Μυτιληναίο»
ΜηβΠΙΟβντίβ, Μνημοσύνη/
ΜοάββΙ^ (ρβΓβοηίίίθά), ΑΙοω$, οΟϊ, /, αβ
τήϊ ΑΙδοίϊ ταγαλμα (Ιΐΐθ ΙπΐίΙ§θ ΟΓ Ιάβαΐ
ο£ Μοάββί^) (Ατ.)
Μθ6Π8 (Ιώθ), Μοίριδοϊ λίμνη /
Μθ68Ϊα, Μοισία/ Μθβ8Ϊ8,Π8, Μοιο-οί
Μο1θ38Ϊ, Μολοο-α-οί νι, ρΐ. ΟοιιηΐΓγ οί
Μ, Μολοσσία/
ΜοηίΗβ (ρβΓβοηΐβθά), Μήνη τη, ρΐ, α»
ποικίλοι μήνη (Ρίηά.), ο-υγγ€ν€Ϊϊ μήνη
(8ορη.)
ΜοδοΗ(ΐ8, Μόσχο; τη
Μο8β8, Μωσή« αηά Μαΰο-ήϊ, ίω5, τη. Α<1].
Μωσαϊκοί
Μιιηάα, Μοΰνδα/
Μυηγο1ιΪ8,, Μουνυχία/ ίοΰαΐίνβ, Αί Μ,
Μουννχίαο-ι (ΤηνΛ.)
Μυ8»θϋ8, Μουσαίο» 7η
Μυ8β8, Μοϋσαι /, ρΐ, ϋκρίδη (Ρίηά.),
'Έλικώνιαι παρθένοι {Ρίηά.), Έλικωνιαδίϊ

νύμφαι (*?0ρΛ.), αϊ πότνιαι (Ηβτοηάαζ).
ΙιβίκΙβΓ θ£ ίΗθ Μ, Μουσαγίτη» (ΙίΐΙβ ο/
ΑροΙΙο). ν. αίβο ρ. 161
Μνο&ΐβ, Μυκάλη /
Μγοβη»θ, Μυκήναι/ ρΐ. Αά). Μυκηναίο»,
/βτη. Μυκηνί»
Μ^ΐοθ, Μυλαί/ ρΐ
Μντκΐυβ, Μύνδο»/
Μγπηκ1οη8, Μυρμιδονη τη, ρΐ
Μ^ΓΟη, Μύρων, ωνοϊ, Τ»

Μ)Τ0ηϊ(1β8, Μυρωνίδηϊ, ου, τη

Μ^βία, Μυσία/ Μ^βίαηδ, Μυσοί. Αά].
Μύσιο5. ν. αίβο ρ. 148
Μν^ϊίβηβ : ν. ΜΐΙγϊβηβ
Μ^ϋ8, Μνοϋϊ, οΰντοϊ,/

Ν&ί&ά, Νηί» αηά Ναί», ίδο$, / Νηϊα* αηά
Ναϊάΐ, άδοϊ, / {μβυ,. ΐη ρΐ.)
Νβ,ρίββ, Παρθίνόιτη / Νίαπόλι»/, Ν•άπολι*
/. ία\ΐ'.\\>ϊΐΛτά, ο£ Ν, Νιαπολίτη». Β&γ
θ£ Νβ,ρίββ, Κυμαΐο» κάλπο*
Νβ,ΐΊκ), Νάρβων, «νοί,/
Ν8.Π3ΪΒ8118, Νάρκισσο; τη
Νβ,υΟΓ&ίίδ, Ναύκρατίϊ, «»ϊ, /
Να,ιιρίίοΙαδ (Ι»ρ£ΐηίο), Ναύπακτο»/ Αά].
Ναυπακτία»
Νααρίϊα, Ναυπλία./! Αά]. Ναύπλιο*
Ν&ιΐδίο&α, Ναυσικάα/
Νβ,χοδ (ίδίαηοΐ), Νάξο»/ Αά]. Ναξιο*
Νββ,ροΐϊβ : ν. Νβ,ρΙβΒ
Νθίθυβ, Νηλ€ύί τη. 8οη οτ ώββοβικίαηύ ο£
Ν, Νηλίίοη»
Νβπιββ, Νιμέα/ Αά]. Νίμιιοϊ. Νβαιεαη
§αιηβ8, Νίμ«α αηά Ν«'μιια
ΝβΠ1β8Ϊ8, Νίμίοΐϊ /, 'Ραμνουο-(α / (ιοοτ-
β/ιίρρβά αϊ ΚΙιαηηιαβ ίη Αΐίίαϊ),
Άδρά<ττ€ΐα / (Αββο/ι.), οτ ηεβ φβόνο*
(β«Δν) : β

/. ^βΛ1ονι8 (ρ. 132) αηά
£ϋλαβούμ<νο$ φθάνον (ΰβιη.). ΡτονετΙχ,
οί προσκυνονντη τήν Άδράο-τ€ΐαν ο-οφοί
{Αβίοΐι.); λάθοιμι $', Άδρήο-Τ€ΐα {Ηΐ-
τοηάαβ)
ΝβΟρίοΙθΠΐηδ, Ν<οπτολ<μοϊ τη

ΝβρΙαηβ : ν. Ροββϊάοη
ΝβΓβιιβ, Νηρτύϊ πι. ϋβ,υ^ΗίβΓ ο£ Ν,
ΝβΓβίά, Νηρ«ί5 αηά ΝηρηΙ$ (ηβ-ιι. %η ρΐ.)
Χ(ί1'0, Νίρων, ωνοϊ, ιιΐ

Νβ83ϋ8, Νίσο-οϊ «Ι
ΝβδίΟΓ, Νέστωρ, οροί, τη. Αά], Ν€ο-τόρ-

Νιοαεα, Νίκαια/
ΝίοαηοΓ, Νικάνωρ, ορο5, τη
Νΐοβ, Νίκαια/
Νϊοΐιοΐα.8, Νικόλαο» τη
Νΐοίίΐκ, Νικία« ιη
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Νίοοηιη,ο1ιυ9, Νικόμαχο* τη. Αά). Νϊοο-
τη&οΗββ,η, Νικομάχ«ιοϊ
ΝΐΟΟΠΙβάββ, Νικομήδη5, ου», τη
ϊΐϊΐθ, Νίΐλοϊ τη. ύνΐ'θΙΙθΓ οη ΐΐΐθ Ν,
Νιιλώτη!
ΝίηθνβΙ), Νίνοϊ /. ΙηΗαΜί&ηίίί ο£ Ν,
Νίνιοι
Νϊοοβ, Νιόβη /
ΝϊρΙΐΛίββ (Πΐονίΐΐί), Νιφάτηβ, ον, Τη
Νϊβϊοίβ, Ν£ο-ιβΐϊ, €««,/"
ΝοΙίιιπι, Νοτιον η
Νιιπι&, Νονμάϊ, ά, τη
Νυιη.ιιιΙϊα, Νουμαντία/"
Ναιτιίίΐίιι, Νομαδική /. Νιιπιΐάϊ&ηβ,

Νομάδίϊ. Α (Ι). Νομαδική
Νγπιρίϊβ, Νίμφαι /, ρΐ : ν. αϊβο ϋτγαάα,
Ν ιιίίκΐκ, ΝθΓβϊά8 ; αΐίο ρ. 1 68

Ν^βα (πιο αη Ι)
,

Νΰσ-α /. Α(Ι]. Νυο-αΐοϊ,
Νΰσιοϊ

Οα8Ϊ8, "Οασ-ιϊ, €Β9, /

ΟοοαηιΐΒ, Ώκ(αν09 τη
ΟοΙ&νϊιιβ, Όκτάβιοϊ τη

ΟάΓγβΪΒ,ηΒ, Όδρίσ-αι τη, ρ
ΐ

Οά^βδθΙΙΒ, Όδ«σο•€ύί τη, Λαίρτιάδηϊ τη, ιταίβ

Λαρτίου (8θ)>}>.). Αά).Ό§<χτ<η\ηΊ. ν. αίβο

Γοχ (ρ. 91). ΤΗθ Οά^8867, Όδί <τσ€ΐα /

ΟοιΊιαΙία, ΟΙχαλία/
Οβάίρΐΐβ, ΟίδίίΓουϊ, ττοδοϊ τη, ΟΙδίιτοϊ, ου, τη

(Αββοη.)
Οβηοιηαϋδ, ΟΙνόμαοϊ τη

Οβηοηβ, ΟΙνώνη/"
Οβηορίι^ί», ΟΙνίφυτα η, ρ

ΐ

Οβίβ. (πιοιιηΐ;), Οίτη /. Αάβ. ΟΙτοΐο»
θ87§Ϊ8,, Ώγυγ£α/
Οΐρ&θ, "ΟΚττΟχ/, ρ

ΐ

ΟΙ^πιρϊα, Όλυμιτία /. Σοβαΐίνβ, Αϊ Ο,
Όλνμιτ£ασ-ι (Τηηβ.). Αά). "Ολυμπιακοί.
Οίνωρίο £&πιβ8, τά "Ολύμπια, "Ολυμ
πιακοί άγων (Τ/ιιιβ.)
ΟΙ^ωρνίβ (ιηοαπί;), "Ολυμποί τη, "Ολυμπία
δώματα (//β/•.). Αά]. Όλνμπιοϊ, Όλυμ-
πικάβ

ΟΙνηΐΗυΒ, "Ολυνθοί /. Αά}. Όλΰνθιοί,
"Ολυνθιακά*

ΟπίρΗβ,Ιβ, "Ομφάλη /

ΟρίοιιπΒ, Όπικο£ τη, ρ
ΐ

ΟΓΰΙιοιηβηυβ, Όρχομ£νο"ϊ τη, /. Αά).
Όρχομίνιοϊ
ΟΓβΛάβ (ηιοιιη<;8.ίη ιψπιρίιβ), Όρ«ιαδ<5
/,ρΐ
ΟΓββίβδ, Όρίο-τηϊ, ου, τ»

ΟΓβΟβ, Ώρια* τη, /. ΤηΙΐΛΐηΙαηΐ οί Ο,
Ώρ«£τη3
Ονϊοη, Ώριων αηά Ωαρίων, ωνοί, ΤΙ).
ΟΐΌηίβδ (ιϊνβΓ), Όράντηϊ αηά Όρόνταϊ, ου
αηά α, τη
ΟΐΌρυβ, Ωρωποί Τη. ΤβΤΤΪίΟΤγ οί Ο

,

Ώρωττία

0ΓρΗβ«8, Όρφίίί 7». Αά). "ΟρφίΙΟΪ,
Όρφικόϊ. Ιηϊίϊβ,ίοΓ ίηίο ίΗβ ΟΓρΙιϊο
Μν^ίβπββ, Όρφ€οτίλ€ο-τήϊ (Τηβορίιν.)
0Γίγ8Ϊ8, "Ορτυγία^"
Ο808.Π8, "Οο-κοι τη, ρ

ΐ

Οβίπβ, "Οο-ιρίϊ, ιδοϊ, τη
Οδ8& (ιηονιη4), "Οσ-α-α/'
Οβίά», 'ίΐστία/
Οί\ιτγ& (πιοιιηί), "Οθρυϊ, υο«, /
Οχιΐδ (ΐ'ίνβΓ), Ώ|οϊ τη

Ρο,οίοΙιΐΒ (ήνβΓ), Πακτ»λ<5ϊ τη
Ραάυβ (πνθΓ, Ρο), Πάδοδ τη
ΡαββΙιιπι, ΤΙοσν&ανΙα./
Ρ&§εΐ8ΛΘ, Παγαο•α£ /, ρΐ. Οιιΐί οί Ρ

,
Παγασ-αΐοϊ κέλιτο$
Ρβ,Ιθγπιο : ν. Ρβ.ηοπιινΐ8
Ρ»1β8Ϊίηβ, Παλαιστίνη /

Ρα1ΐ3.8, (1) Πάλλαϊ, αντοϊ, τη; (2) Παλλάϊ,
άδοϊ,/": ν. αίβο ΑΛβηβ
Ρβ,ΙΙβηβ, Παλλήνη /

ΡαηιρΗνΙΐίΐ, Παμφυλία /. Ρ8,ιηρ}ιγ1Ϊ8,η8,
Παμφΰλιοι
Ρλπ, Πάν, Πάνος τη. Α φ'. Πανικό;. Ραηϊο
ίβ&Γ, Πανικον διϊμα (^ΟΒβρΚυ,β), ττανικι$ν

(ΡοΖ^δΐΐίβ)
Ρ»η£ΐβΙο1Ϊ8,ιι 8,88βηιοΐ7, Παναιτώλιον η
(Σ,ΐντ/)
ΡαηαίΗβηΛΪο ίβ8ίϊν»1, Παναθήναια η, ρΐ.
Αά). Παναθηναϊκοί
Ρίΐιιυπιιιΐδ (Ραΐβπηο), Πάνορμος τη
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Ρϋρΐιΐ&σοηϊα, Παφλαγονία /. Ρο,ρΐιία-
£01ΐϊ&η8, Παφλαγόν£5

Ρ&ρΗοβ, Πάφος/
ΡλΓ&ΙιΙΒ (βί&Ιβ-ΐΐΊΓβΠΙΘ Β.Ϊ Αΐΐιβηβ), Πάρα
λο,/
Ραπβ, Πάρις αηά Άλίξανδρος τη
ΡίίΓηιβηϊοΙρκ, Παρμενίδης τη

Ρ8.Π1&88118, Παρναοττός τη. Αά). Παρνάσ-σ-ιος
Ρ&ΓΠ68, Πόρνης, ηθο»,/
Ρ.Τ.Γ08 (ϊδΐίΐηίΐ), Πάρο; /. Α ά). Πάριος
ΡίΐΓίΙίθηοη, Παρθ<νών, ώνος, τη
ΡϋΓΐΙιίίΐ, Παρθία/ Ι'&τΐΐύ&ηα, Πάρθοι
Ρ&ίπιοδ (ϊκΐηηά), Πάτμος/
Ρ»ίΓ8β (Ρ3.ΪΓΕ8), Πάτραι/ ρΐ
Ρβ,ίΓΟοΙυβ, Πάτροκλο* 7Λ
Ρ&υΐ, Παΐλοΐ πι
Ραιΐ8ίΐηϊη,8, Παυσανίας, ον, τη

Ρβ§α8υ3, Πήγαο-ος τη

Ρθ1»8£Ϊ, Πιλαο-γοί τη, ρΐ, Πίλασ-γικον ϊθνος

(Ηβτ.). Αά). Πιλάσ-γιος, Πώασ-νικός.

0ο«ηίΓ7 οί Λθ Ρ, Πλαο-γία/
Ρθΐβϋβ, Πηλινς τη. 8θΠ θ£ ΡθΙβΙΙβ, Πηλίίδης
Ρθΐίοη, Πήλιον η
ΡβΠβ, ΠΛλα/
ΡβΠβηβ, ΠΑλήνη / ΙιΛιΛϋίΐηυ οί Ρ,
Πίλληνίνϊ
Ρβίορϊάαδ, Πίλοττίδας, ον, τη

Ρθίοροηηβδβ, Πίλοιτάννηο-ος / Αά).
ΠΛοιτοννήσιος
Ρβίορβ, Πίλοψ, οιγο5, τη. ϋθβοβηθβ,ηί οί
Ρ, Πιλοττίδης, ου, τη. Αι/]. Πίλόττιοϊ
Ρθηβίορβ, Πηνιλότη /
ΡβηβΟβ (ΓΪνβΓ), Πηνιιος τη
Ρθηίθΐίοιιβ (πιοιιηΐ), ΠοτΛικον ίρος
ΡθΓΐίΙΐβΙΙβ, Πϊνθίύς 7/4

Ρβπϋοο&β, Πιρδίκκας, ον, τη

ΡβΓ£&Π1118, Πί'ργαμος /, Πίργαμον Μ, Πίρ-
γαμ,α ΤΙ, ρΐ
Ρβποΐββ, Περικλής, ΐους, τη : ν. αίβο ρρ. 41,
96

ΡβιϊραΙβϋοβ (ρΗΠοβορΙιβΓΒ), οί 1κ του

ΐΓίριιτάτοι» (/τοτη Ιηβ ιναΐΐί ίη Ιηβ
Ζι/ββητη το/ιβτβ ΑτίβίοΐΙβ Ιαηι/Ιιΐ), οτ
%18β οί Άριο-τοτίλιιοι

ΡβΓββρΙιοηβ : ν. ΡΓΟββΓρΐηβ

ΡβΓδβιιβ, Π<ρο-ινς τη
ΡβΓ8Ϊ8, Π<ρο-ική / ΡθΓβΐαηβ, Πίρο-αι
τη, ρΐ. Αά). Πιρο-ικός. ΡβΓδίαη §ιι1ί.
Πίρο-ικος κολιτος. ΡβΓκϊαη \ν;ΐΓ8, τα

ΠιροΊκά (ΡΙαΙο) ; ϊη βαΗίβτ ιντϊΐ&η,
τα Μηδικά. Λ α ι: Ιη Ιηβ Ρ. 1&η£11&§β,
Πίρστστί
ΡβίβΓ, Πίτρος τη
ΡβίΓΟ, Πί'τρα/
Ρηαβαοϊα, Φαιακία/, Σχίρία/ Ρ1ΐΛ6»οϊαη8.
Φα£ακ«5

Ρη&β(ΐΓ3., Φαίδρα/
Ρηβ,οίίπιβ, Φαιδροί τη
ΡηιιβΙηοη, Φαίθων, οντος, τη
Ρ&ΛίθΠΙΠΙ (Ιΐβ,ΓΟΟΙΙΓ), Φάληρον 7». ΊαΚΟγ
ίίνε, Ιη Ρ, Φαληροϊ (Σβη.)
Ρ1ιιιΠ);ι1)ίΐζ\ΐ8, Φαρνάβαζος τη

Ρη8.πΐ£ΐοβ8, Φαρνάκης, ον, τη

ΡΙΐίίΓΟΒ, Φάρος/
Ρ1ιί(]ία3, Φίΐδίας, ον, τη

Ρηίΐϊρ, ΦΛιΐΓίΓος τη. Αά). ΦιλΑητβος,
ΦιλιιτίΓΐκάς. 8ϊάθ •ϊΓΪίη Ρ, ΦιλιΐΓτφ•
(2)βί»ι.). 'ΡπίΙΐρ' (ροΐά οοίη, ο/ Εχτψ
ΡΜΙχρ), ΦιλίιττΓίίος ιη. ν. αΐίο ρ. 191
Ρΐιϊΐίρρϊ, ΦίλιιπΓοι τη, ρΐ
ΡΙιϊΙΪΝΐϊηΰβ, Φιλιοταϊοι τη, ρΐ. Ροτ ίΑ«
τηβίαρΗ. ββηββ ν. ρ. 183

ΡΗΐ1θΟΓ8,ίβ8, Φιλοκράτης, ονς, τη

Ρ1ΐϋθθΙβΐ€8, Φιλοκτήτης, ου, τη

ΡΗϊΙοπίβΙα, Φιλομ,ήλη/
ΡΗϊΙοροθΠίεη, Φιλοποίμην, ενός, τη

ΡΗΙββΓ» ΟΤ ΡΗΙβ^ΓίΙβ, Φλίγρα / ΟΤ Φλίγραι
/,ρΐ. Αά). Φλιγραίος
ΡΗ1Ϊ118, Φλιονς, οδντος, τη. ΈϊύΪΛΟΆΖίΒ,
Φλιάσ-ιοι

ΡΗοοΛβα, Φώκαια / ΙηΗαΙ>ίυ&η<; οΓ Ρ,
Φιβκακΰς αηά Φωκαίτης
Ρΐιοοίοη, Φωκίων, ωνος, τη
ΡΗοοϊκ, Φωκίς, ίδος. Ιηΐιαοϊίίΐιιίίϊ οί Ρ,
Φωκίΐς. Λ(1^. Φηκικάς

ΡΗθθΙ)β, Φοίβη /
ΡΗοβΙιιΐδ, Φοίβος τη : ν. αίβο Αροΐΐο.
Αά). Φοίβιιος
ΡΗοβπϊοϊιι, Φοινίκη /. Ρΐιοθηϊοίίΐηβ, Φοί-
νικ€5. Ρίοβηΐοίαη \νοπΐθη, Φοίνκτο-αι.
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Αά]. Φοινικικές. ΡτονβτΙ), Φοινικικον

στρατήγημα (ΡοΙί/Ηηβ) : θ/.
' Ρυηϊςβ.

£άβ8 ' (Ζίνφ)
ΡΗοβπϊχ, Φοίνιξ τη
ΡΙΐΟΓΠΐίο, Φορμιίων, ων05, ΤΛ
ΡΗηχυβ, Φρίξος πι
ΡΙΐΓ^ρ», Φρυγία /. ΡΗΓ^^ί&Πβ, Φρύγίς.
Αά]. Φρΰγιοϊ. Ρνονβνδ, ΡΗγ^^ϊεπ αβ

ί}τρβ οί 1>Οθή8ηη6Β8, 4 Φρΰξ ιτληγ€ΐς
άρίίνων (σο-ίται (ΗβΤΟηάο»)
ΡΙΐΓ^ηΐοηιΐδ, Φρύνικο5 τη

ΡΙιίΛη*, Φθ£α /. Αά). Φθϊος, Φθιωτικές,
Φθιάς /. Ρΐιίΐήοϋβ (άίβίηοΐ), Φβιώτις
ΡΗ^Ιβ, Φυλή /
Ρ1ΐγ11Ϊ3, Φυλλίς, ίδος,/
ΡΪ6ΓΪ&, Π«ρ£α /. Αι]}. Πιίριος, Πκρικός.
ΡίθΓΪαη πιαϊάβ (Ιηβ Μυβββ), Πΐ£ρ£δ«5
ΡίηάαΓ, Πίνδαρος τη. Αά). Πινδάριιος
Ρϊηάαδ (πιοιιηΐ), Πίνδος τη,/
ΡίΓίίειίδ, Π«ιραι«νς αηά Πηρατύς τη. ΣοΰΟ-
Ιίνβ, Ιη Ρ, Πηραιοϊ (Χβη.)
ΡΪΓβηβ, Π«ιρήνη/"
ΡΪΓί11ιοα8, Π<ιρ£θοος, Γυιάτ. οδς τη
ΡΪ88, Πϊο-α,/. ΙιώαΙιΐίίΐιιί ο£ Ρ, Πιο-άτης
Ρίβ&ηάθΓ, Π«£σανδρο5 τη

Ρϊδκΐϊα, Πιο-ιδία/ ΡΪΒΪάϊαηβ, Πιο-(δαι
ΡϊβίβΐΓαΐνιδ, Πίΐο•£στρατοϊ τη. 8οη οί Ρ,
Πίΐσ-ιστρατ£δη5
ΡίΙΙ&οιίδ, Πιττακός τη. ΤΙιθ 8αγίη^ οί Ρ,
το Πιττάκ€ΐον (Βίτηοηίάββ)
ΡίίΛβιΐΒ, Πιτθίΰϊ τη
ΡΙ&οβηϋα, Πλακη-τία./"
Ρΐαίίίρα, Πλάταια /, Πλαταιαί /, ρΐ.
Ρΐαΐαβαηβ, Πλατακΐς. Αά). Πλαταϊκός
Ρΐβ,ίο, Πλάτων, ωνο5, τη. Αά). Πλατωνικοί.
Ροτ ΡΙαίο'β ΙάβαΙ Τηβοτγ ν. Ιάβα

(ρ. 116), Ήιου^ηΐ; (ρ. 262), ΡΗθηο-
πιβηο, (ρ. 183)
Π,'ΐιιΙυκ, Πλαντοϊ τη
Ρΐβοβΐ&ηβ (α,ί Ροπιβ) : ν. ρ. 186
Ρΐβϊαθβδ, Πλιιαδίϊ^ ρΐ
ΡΙθίδΙΟΗ,ηαχ, Πλ€ΐστοάναξ, ακτος, τη
ΡΙοπιγπ γπυιη, Πληρ-μύριον τι
ΡΙαίΛΓοΗ, Πλούταρχος τη

ΡΙαίο, Πλούτων, ωνος, τη : ν. αίβο Ηβ,άββ

Ρΐαίαβ (§οά οί υ/β»1ί1ι), Πλοίτος τ»
Ρη^χ, Πνύξ, ρβη. Πυκνός/
Ρο : υ. Ρ&άιιβ
ΡοΙΪΟΓΟβίββ, Πολιορκητής, ου, τη
ΡοΙΙνίΧ, Πολυδεύκης, ους, τη
Ροΐ^οϊυδ, Πολύβιος τη
ΡοΙ^ΟβΓρ, Πολύκαρπος τη

Ροΐ^οΐβίυβ, Πολύκλ<ιτος τη

ΡοΙ^ΟΠίίββ, Πολυκράτης, ους, τη

ΡοΙ^ά&ΠΙΟδ, Πολυδααας, αντος, τη

ΡοΙ^^ηοΙνίβ, Πολύγνωτος τη

ΡοΙ^Ιΐ^ΠΙΙΐΐίΙ, Πολυμνία/
Ρθ1^ηϊθβ8, Πολυν<£κης, ους, τη
. Ρθΐ7ρΙΐβΠ1118, Πολϋφημ.05 Τ»

Ροΐ^χβη», Πολυξένη /
Ροπιρβϋ, Πορ.ιτήϊοι τη, ρΐ
Ροπιρβ}τ, Ποαιτήϊος τη

Ροηίϊηβ ιτΐίΐΓ8ΐΐ(?3, Πόντινα Ιλη η, ρΐ
Ροπίΐυβ, Πόντιος τη
ΡοηΙιιβ (οουηίΓ^), Πόντος τη. Αά].
Ποντικές. Ροη4\ιβ (Εαχίηβ 8β»), Πόν
τος τη : ν. αΙ»ο Εαχίηβ
ΡογοΙι : ν. 8ίοιι
ΡοΓϋϊυβ, Πορκιος τη

Ροι•ίιΐ£3,1 : ν. Σιΐΐδϋαηία
Ροβθϊάοη, Ποσ-ίιδών, ώνος, τη, Ένοο-ίχβων,
όνος, τη, Έννοσ£γαιος τη, Γαιήοχος τη.
Αβ §θά Οί 1ΐΟΓ868, Π. ίίππος. Αά}.
Ποο-ίιδώνιος. ΤθΠίρΙθ θ£ Ρ, Ποσ-ίΐ-
δώνιον

ΡοχΙυιηίιΐΗ, Ποο-τούμιος τη
ΡοΙίά&ββ,, Ποτίδαια,/! ΙηΙίΛηϊίΛηΙ οί Ρ,
Ποτιδαιάτης
ΡΓαιηιπιιπ νίηο, Πράανιβς αηά Πράμ.ν«ιος
οίνος τη

ΡΓ&χϊίβΙββ, Πραξιτέλης, ου»,/
ΡΗλπι, Πρ£αμος τη. 8οη οί Ρ, Πριαμίδης.
ϋ&ιι^ΗίβΓ οί Ρ, ΠριαμΧς
Ρπβηβ, Πριήνη /
ΡΓΟΟΠβ, Πρόκνη /
ΡΓοσοηηββνιβ, Προκέννηο-ος/*
ΡΓΟ0Π8, Πρέκρις, ιδος,/
ΡΓΟΟΠΙβίββ, Προκρούστης, ου, τη
ΡΓοάίοιιβ, Πρέδικος τη

ΡγοπιθΙΙιοιιβ, Προμηθιύς Τ»
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ΡΓΟρΟΙϊϋβ (βθβ, οί Μβ,ΓΠΙΟΓίΐ), ΠροίΓΟντί»,
ίδο», /
ΡΐΌ8βΓρΐηβ οτ ΡθΓδβρΙιοηθ, Π«ρο-«φόνη /,
Πίρσ-ί'φαο-σα / (βορΗ.), Φ«ρρίφαττα /
{ΡΙοΛό)
Ρι•ί)Ιιι§οι•ίΐ8, Πρωταγόραϊ, «ο, Μ. Αά).
Πρωταγόρ£ΐ05
ΡΓθίβ3Ϊ1αυ8, Πρωτί<τ(λαο5 τη

Ρι-οΙβυβ, Πρωτίύϊ τη. ΡτουβτΙ, ιτοικιλώτ<ρο$
αΐτοί Πρ«τ{»« (Ι/αβίαη) : ς

/! ου,τ Ργο-
ΐβ&η

ΡΓ0υΟ£ΘΙ1β8, Πρωτογίνηί, ουί, Τ»

Ρβ^οΐΐθ, Ψυχή,/-: βοτηβ αοββηΐ χΐ Ψυχή
Ρβ7Μ»1βίΙ, Φυτταλιια/
Ρίοΐβπι^» Πτολιμαϊο» τη. -ίΐοί/. Πτολί-

μαϊκό*
ΡαΜίαε, Ποΰπλιοβ τη
Ραηΐο (0&ΓίΗ8,§ίιιί8.η) : ν. Οβ,ΓΪΐια»θ

Ρ^άηΕ, ΧΙϋ&γα/. Αά). Πυδναϊο*
Ρ^§Π1»Ηθη, Πυγμαλίων, ωνοί, ιιι

Ρ^£Π1Ϊ68, Πυγμαίοι τη, ρ
ΐ

Ρ^ΙίΚΪβδ, Πυλάδη*, ου, τη

Ρ^Ι&Θ, Πύλαι^ ρΐ. Αά). Πυλαίο*
Ρ^ΐοβ, Πνλοϊ τη, /. Αά). Πύλιο*. Βοιη
Βΐ Ρ

,

Πυλοιγ«νήϊ (Ηοτη.)
ΡνΓβηβθ8, Πυρηναία δρη η, ρΐ
Ρ^ΓτΙιιιβ, Πΰρροϊ τη

Ρ^ίΙΐβ^ΟΓ&β, Πυθαγόρα;, ου, τη. Αά).
Πυθαγοριιοε. Βθ α Ρ^ΐ1ΐ8,§0Γβ8.η,

Πυθαγόρα»
Ρ^ίΐαο, Πυθώ, οΰ», /, Πυβών, ώνοί, /. Ζοοα-
Ιϊνβ, Ιπ Ρ, Πυθοΐ. Αά). Πύθιο*. Ρ^υΗίαη
ρΠΘ8*θ88, Πυβία /. Τβπίρΐθ οί Ρ.
Αροΐΐο, Πΰβιον η. Ρ. ίβδίΐνβ,ΐ, Πύθια
η, ρ

ΐ

(}ιπηΐιΐ5, Κοΰϊντο* τη,

<3ιιίηηυ3, Κυρϊνο; τη

(^αϊήυββ, Κυρίται τη, ρΐ

Βανβηηα, 'Ρ&ριννα/
Ρνβά 8βα, Ερυθρά θάλαο-ο-α /, Άράβιο;
κ(5λττο5 τη

Κθ£ΐι1ιΐ8, 'Ρήγουλοϊ τη
ΚΙιιιάαιιιαπίΙιιΐΒ, 'Ραδάμανθοϊ τη

ΒΗαβυϊα, 'Ραιτική /. ΚΗ&βίϊ, "Ραιτοί.
Αά). 'Ραιτικό*
ΚΗβ&,'Ρία/
ΕΗΘ^ΐαπι, 'Ρήγιον η. ΙηΙΐίΛϊΙίΐιιίδ ο£ Β,
'Ρηγϊνον
ΚΗβηιιβ : ν. Β,Μηθ

ΚΗββαβ, 'Ρήσ•ο« τη
ΒΗϊηβ, "Ρήνο* τη

ΒΗίραβ&η ιηοαηύ&ϊηβ, 'Ριιταία ίοη η. ρΐ.
Κΐιίυιη, 'Ρίον τι
ΒΗοάαηαβ : «. Πΐιοηβ
Β,Κοάββ, "Ρόδο*/ Κίκχΐϊβηβ, "Ρόδιοι

ΚΗοάορθ (κουπί), "Ροδόπη /

ΚΗοβΙβυηι, 'Ροίτ«ιον η
ΚΗοηθ (πνβΓ), 'Ρόδανοϊ «ι
ΚίοΗ&πΙ, 'Ρίχαρ5ο5 τη
Κοηΐθ, 'Ρώμη/". ΚθΠ18.η8,

'

Ρωμαίοι. Αά).
'Ρωμαΐ05, 'Ρωμα'ίκ05. Ιη Β.. ία-ϊΗϊοϋ,
'Ρωμαϊστί. 8ί(1θ νίΐυΐΐ Κ, 'Ρωμα^ω
Κοηιυΐιι», 'Ρώμυλο* τη
ΚΐιΒίοοη (ΓΪνβΓ), 'Ρουβίκων. ωνο*, τη
Κυβεία, 'Ρουο-ο-ία^ Καδδϊαηβ, 'Ροϋοττοι

δίΛϊηββ, Σαβίνοι τη, ρΐ ΟοχαιΙτγ οί 8,

Σαβίνη /. Αά). Σαβϊνοϊ
δαοϊ&ηβ, Σακαι 7», ;»£
8<ι§αηίαηι, Ζάκανθα /. ΙηΙιβοϊίΛηΙδ οί 8,

Ζακανθαίοι
δαίβ,ιαίβ (ίβΐ&ικί), Σαλάμι, ίνοϊ, _/

! Ιη-
ΗαΙηΙαη(:8 οί 8

,

ΣαλαμΙνιοι. Αά).
Σαλαμίνιοϊ. δαίίίαιΐηΐβ. {βίαίβ-ίήτβτηβ
αϊ ΑΐΚβηϊ), Σαλαμινία /
δαπιαηα, Σαμάριια /. δαπιαπυαη, Σαμα-
ριίτηι τη
δαιηηϊίβδ, Σαμνΐται τη, ρΐ. Οοηηίτν οί 8

,
Σαμνΐτιϊ/Ι Αά). Σαμνιτικό;
8&Π108 (ϊδίαικί), Σάμοϊ/. Αά). Σάμιοϊ
8ϋΐηο11ιι•αοθ (ίβίαηά), Σαμοθράκη /. Αά).
Σαμοθράκιοΐ
δίίρρΗο, Σαπφώ, οΰ$, /. δαρρίπο (οί
ΠΙβί,Γβ), Σαττφικόϊ

δαΓάαπαραΙίΙβ, Σαρδανά-π-αλοί τη
8&πϋηία, Σαρδώ, ου*, /. δβ,κίϊηΐαηβ,
Σαρδοί. Αά). Σαρδόνιο*
δ&Γάϊβ, Σάρδ€ΐ5,7ΐ ρΙ• Αά). Σαρδιανόί
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δίΙΓΙΤΙΟ,ί,ία, ΣαυροματΙ; χώρα / 8»ΓΠ1&1:ίίΐη3,
Σαυρομάται. Αά). Σαιιροματικόϊ
ΗίίΓΟΙιίυ §1ΐ1ί, Σαρωνικέ Κ($λττο5 Τ»

δβιΓρβάοη, Σαριτηδών, όνο$, τη
δβ,ΙιίΓη : ν. Ογοπο8

8α<Λΐι*ηα1ϊα, Κρονική ίορτή /
&ΒΧγτ, Σάτυροι τη

8οαπι»η<1θΓ (πνβΓ), Σκάμανδρος τη, Αά].
Σκαμάνδριοϊ
δοηβπβ. : ν. Ρηαβαοία
8οίοπ6, Σκιώνη /
δοίρίο, Σκιιτίων, ωνο5, τη

δοοραβ, Σκότταϊ, ου, ιιι

8θ7ΐ1α, Σκύλλα/
δο/ΓΟβ (ίθίαηά), Σκύρος/ Αά]. Σκίριο5
8οτίηί&, Σκυβία / Σκυθική / δο^ΐηϊ&ΙΙΒ,
Σκΰθαι. Αά]. Σκνθικόϊ
δευαδί*, Σ€βαο-τή /
8βΟ&8ίϊαη, Σίβαο-πανό* τη

8θ£θβίΑ, Σί'γίσ-τα οτ "Εγ««Γτα / Ιη-
ΙΐίΛϊΙϋηΐβ οΐ 8, 'Εν«σταϊοι
8β1βηβ, ΣΑήνη/
δβίβαοΐα, Σ«λ«ίκ«ια/
δείευοιιβ, Σέλευκος τη

δβΐίηαβ, Σίλινοΰϊ, οϋντοδ, τη, / Αά].
Σιλινούντιος

δθΠΙθΙθ, Σίμέλη /
8βΙΙ)ΪΓ&ΐηί3, Σίμίραμιϊ, ιδθ5,/
8οιηρΓοηίιΐ8, Σψπρώνιος τη

δβηηαεΙιβΓΪΐ), Σαναχάριβος τη (ΙΙβτ.)
δβηϋηηπι, Σοτΐνον η
δβΓαρϊβ, Σάραιτις, ιδος, τη

δβΓθβ : ν. Οηϊηβ,

δεηρηαβ (ίβίαπά), Σέριφος/
δβΓίοιϊοβ, Σ<ρτώριος τη
8βΓνίνΐ8, Σφοΰϊοΐ τη
δββίΟΒ, Σηστός τη, /
δΛ^Ι, Σίβυλλα / δϊ^Πίηβ βοοίεβ, γράμ
ματα Σιβΐλλεια {ΡΙτιΐατοΚ)
δίοαηίαηβ, Σικανο£ τη, ρΐ
δίοείε, Σικ€λο£ τη, ρΐ
δίθϊ1γ, ΣικΑία /, ϊρινακρία / δίοϊΙϊιιΠΗ,
ΣικΑοί. δϊοίΐϊ&η Οτβεΐί, ΣικΑιώτης,

/βτη. ΣικΑιώτιϊ

δϊο^οη, Σικνών, ώνος, τη, / Αά). Σικυώνιος

δΐάοη, Σιδών, ώνος, / Ιηηαίπίαηί οί δ,
Σιδών. Αά)• Σιδόνιος αηά Σιδωνιος
δί&ειιπι, Σίγίΐον η
8ί1βη«8, Σ«ιληνό$ τη. Αά]. δϊΐεηυβ-ΐϋίε,

ΣιΑηνικος (ΡΙαΙο)
δίΐΏΟΪδ, Σιμώις, «ντος, τη. Αά]. Σιμούντιος
(Εητ.)

8Ϊ11101), Σ£μων, ων05, Ίη

δ ϊΠΙ 0 111(168, Σιμών ίδηϊ, ου, Τ»

δίπορβ, Σινώπη / ΙηΙίΕΛϋαηί ο£ 8,
Σινωπΐύς

δίρ^ΐαβ (ιηοαπί,), Σίπυλος τη

δΪΓθηβ, Σειρήνες/, ρΐ
δίΐ'ίιιβ (Όο§-8ί;ιι•), Σίίριοϊ τη, Σείριο; κΰων

(ΑββοΚ.)
8ΐ8}'ρ1ι11Κ, Σίσυφος τη. Αά]. Σισΰφίίος
δίΙίΐΙοοΒ, Σιτάλκης, ου, τη

δηι^Γη», Σμύρνα /. Ιηη&οίί&ηίβ οί 8,
Σμυρναίοι
8θΟΓ»Ιβ8, Σωκράτης, ους, Ο00. άτη (ΡΙαΙο),
άτην (Χβη.). Αά). Σωκράτίΐοϊ, Σωκρα
τικοί. Ώχτη. Ώβα,ν ΙίΙΙΙβ δοοΓαίεβ,
Σωκρατίδιον (Α τ.)
δοΐοη, Σόλων, ωνο5, τη : ν. αίβο ρ. 245
δορηοοίββ, Σοφοκλής, έους, τ»

δρ&ϊπ, Ίο-π-ανία/: ν. αίβο ΙΙοβπαιίΒ
δρβ,Γίβ, Σιτάρτη / Οϊίίζθιι θ£ δ, Σπαρ
τιάτης, ν. οΙβο Ιι&οεάβ,επιοη

ΒραΓίαοαΗ, Σπάρτακος τη

δρη&0Ϊ6ΓΪ8, (ϊβΐ&ηά), Σφακτηρία/ Σφαγία/
δρΗϊηχ, Σφίγξ, ιγγος,/

δροΓΕ«1β8 (ΪΒίβ,ηάβ), Σιτοράδΐϊ νήο-οι/
δριιπιικ, Σιτ<$ριος τη
δίίΐ^ίΓίΐ, Στάγ«ιρος / Ιηηβ,Μίίΐηΐ οί δ
(8ΐα£Ϊι•ΐίθ), Σταγ€ΐρ£της. ΑτϊβΙοΐΙβ, ύοτη

αϊ 8, ϊβ βοτηβίίτηββ οαΙΙβά ' ίλβ 8ΐα$ίηΙβ
'

δί&ιηΐχπιΐ : ν. Β}'ζαη(ίιιηι
δΙβηίοΓ, Στίντωρ, ορός, τη. Αά]. δίβηίοπα,η,

Στ«ντόρίΐ05. α,8 Στ€ντόρ€ΐ05 κήρυξ (Ατίδί.)
δίθρίιαηνιβ, δΐβρίίθη, Στέφανος τη

8ΐβ8Ϊ0ηθΓα8, Στησίχορο; τη

81ολ (οτ ίηθ Ρογοπ), Στοά Ποικίλη / οτ
Στοά οηΐι/, ΐΗβ άοίβίβτ ραίηΐβά ο%)
ΡοΙτ)€/ηοΙη8, υυΗβτβ Ζβηο αηά ηίβ βηβ•
ΰβ880Τ8 ίααι//ιί. Ηβηοβ Λίβ βοηοοΙ νοετβ
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βαΙΙβά οί (κ τη5 Στοά* ΟΤ Στωικοί

8ίθΪ0Ϊ8Π3, ή Στωική (αϊριο-ι;) (Ώΐοαβηββ

8ίΓβρ8Ϊ£ΐάβ9, Στριψιάδηϊ, ου, ΤΠ
Β^ΓΟΗΙΟΟίί, Στρογγυλή/
δΐΐ'γπιοη (ιτνβΓ), Στρυμών, ονο*, τη. Αά).
Στρυμόνιο*
δΐ^πιρηαΐηβ, Στυμφολο* /. Αά}. Στυμφα
λία•

81>7Χ (ΓΪνβΓ), Στΰξ, υγο*,/ Αά). Στίγιοϊ
8ΐΐ11&, Σύλλα*, α, τη

8υ1ρϊθίυ8, Σουλιτίκιο* VI

δαηίιπη (οβ,ρβ Οοΐοηηβ,), Σοίνιον η. Αά}.
Σουνιακο*

8ιΐϋίΐ, ΣοΟο-α η, ρΐ. Ιηηαοΐίαηύβ οι 8,
Σοώηοι

8}Ί)ίΐΓί8, Σνβαρίϊ, «ω* αιίά ιδο* / Ιη-
η&1)ίύ8,η( οΐ 8, Συβαρίτηϊ. Αά}.
Συβαριτικός. ΙιΪΥΘ 1&Θ 8. 8708,ΓΪ1θ,

Συβαρίζω (Αν.)
870οί» (' 8νίηθ-ρ8β(;αΓβ8 ')

,

Σΰβοτα η, ρ
ΐ

(ίβίβΐβ ηβαν Οονοτ/τα)

8}'Πΐρΐ6§£Ιθ'θ8 (ϊβίβ,ηάδ), Συμιτληγάδί* (νή

σοι) /, ρΐ

δγρίιαχ, Σΰφαξ, οκο?, τη
ΒγταχΜββ, Σνράκονσαι / ρΐ. ΙηΗαΙάΙαηΙβ
οί 8

,

Συρακόο-ιοι. Αά}. ΣυρακοσΊΟ*.

ΤθΓΓΪΙΟΓ^ θ£ 8
,
ή Συρακοατία

8νπα, Συρία / &γτ\&τΐΆ, Σίροι αηά Σύριοι.
Αι//. Σύριο*. ΟοβΙβ-δ^ΓΪα, Κοίλη Συρία
8νι•08 (ίβίαηά), Σϋρο;/
δ^Γ^ϊβ, Σΰρη*, ««,/

Τβθηπ,πιβ (οβ,ρβ Μη,Ιαρηη), Ταίναρον η,

Ταίναρο*/ Αά). Ταινάριο*
Τα§ιΐ8 (ηνβΓ), ΤΛγοϊ η»
ΤλΙΛ^Ημ, Ταλβνβιο* τη
Ταηιι^ΐ'ίν, Τανάγρα/. Αά}. Ταναγραίο*
Ταηαίβ (ιίνθΓ ί)οη), Τάναϊ*, ιδο*, τη
ΤαηΙαΙιΐΒ, Τάνταλο* τη. Αά}. Ταντάλιιο*.
Ρνονβτοβ, (1) ΡαηϊβΙιιηβηί ο£ Ταηίβ,ΐιιβ,

τιμωρία Τανταλ•ία (φιι. ΟΤ) ΡοΙτ/δΪΗβ) ;

(2) Ηθ Λνβί^ΐΐδ ϊη §ο1<3 8,8 πιαοη 8,8
Τ»ηΙβ1ιΐ8, τα Ταντάλου τάλαντα τανταλί-

Ιη-αι (Μβηαηάβτ)

Τατβηίιιηι (Τβ,Γβ,ηΙο), Τάρα», αντο*, η».

Αά}. Ταραντϊνο*. ΤαΓβηΙΐηβ £ϋ1ί,

Ταραντϊνο* κόλιτο* τη

Τβ,Γρβίβ,η γοοΙτ, ή ιτίτρα

Τβ,Γί^ΙΙΪη, Ταρκΰνιο* τ>ι
Τβ,ΓΓβοο (ΤαΓΓ£ΐ»οηα), Ταρράκων, »νο*,/
Τβ,Γβαβ, Ταρο-ό*/
ΤατΙαπίδ, Τάρταρο* τη, / Αά}. Ταρτάραο*.
ν. αίβο Οιιΐί (ρ. 103), Ηβΐΐ (ρ. 109)
Τβ,Γΐβδδυδ (ΤεγβΪιϊβΗ), Ταρτησ-σ<5* τη. Αά).
Ταρτήο-ο-ιο*
Τβλιπ, Ταύροι τη, ρΐ: ν. αίβο 0ηβΓ8οηβ8ΐΐ3
Ταυτοπίθηπιηι (Τβ,ΟΓΠϊίηα), ΤανρομΙνιον η
Τβ,υπιβ (ηιοιιηΐ), Τανρο* τη

Τβ,^ββίιΐΒ (πιοϊΐηί), Ταΰγιτον η
Τβα,ηυπι, Τίανον τη

ΤβΟΠ16883,, Τ<κμηο-ο-α/
Τβ^ββ,, Τιγία/ Ιηηαοϊί,αη* ο£ Τ, Τιγιάτη*
III. ΤθΓΓΪΙθΓ7 θ£ Τ

,

Τίγίάτι*/
Τχΐηπιοη, Τιλαμών, ώνοϊ, πι. δοη θ£ Τ,

ΤΛαμωνιάδη*. Α ά}. ΤΛαμώνιο*
Τβίβιααοηιιβ, Τηλίμαχο* τη

ΤβΙβρΗαβ, Τήλ«φο5 τη

Τβωρθ (νβ,11β7), Τίμιτη η, ρ
ΐ

Τιίιο(1ο.<5 (ίβίαηά), Τίνιδο*,/* ΙηΙιαΙήΐΒ,ηΙβ
θ£ Τ
,

Τ€ν«101

Τβηοβ (ίβίαηά), Τήνο*/ ΙηηαΙάίβ,ηΙβ οί

Τ
,

Τήνιοι
ΤβΓΘΙΙβ, Τηριΰ* τη

ΤβΓββδίθ (ΤΐΊΘΒίβ), Τίργίσται/ ρΐ
ΤβΓρβΐοηΟΓθ, Τίρψιχιίρη /
ΤβΙη7β, Τηβΰ*, ίο*,/
ΤβιιοβΓ, ΤιΟκρο* τη

Τβιιοπβ,ηβ, Τιυκροί τη, ρ
ΐ

Τβιιίοηββ, Τίΰτονί* τη, ρ
ΐ

Τηαΐββ, Θαλή*, «α, τη. Ρτονβτύ, οΐ &η
ΛιΙιηΪΓίΐυΙβ Οιϊοηύοη, άνθρωπο* Θαλή*
(Αν.)
Τηαΐΐα, θάλιια/
Τ1ΐ!ΐηιβ8Ϊ8 (ήνβΓ Τΐιηιηβδ), θαρ^ο-α*, ου, «η
ΤηαρβαοτίΒ, θάψακο*/
ΤΗαρδυβ, θάψο*/
Τηα,δοβ (ϊβίαηά), θάο-ο* / ΙηΗαοϊίΑηίβ
θ£ Τ

,

θάσ-ιοι. Τΐιαδϊαιι λνϊηβ, θάο-ιοι
οίνο* οτ Θάο-ιοί οηΐι/ (Αν.)
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Τ1ΐββ.βίθίυ8, Θιαίτητοϊ τη
Τ1ΐθΐ368, θηβαι/ ρΐ. ΤΗθΐΜ.η8, Θηβαίοι.
Αά). θηβαίοϊ, θηβαιγινήϊ (Εκτ.), θηβα
ϊκοί, ν. αίβο 8βνβα (ρ. 230)
ΤΙΐβΠΐίβ, θέμ.15, ιδοϊ,/
Τ1ιβιηΪ8(;οο1θ8, θίμιστοκλήί, 6>υϊ, τη
ΤΗθοοΓΪίιΐΒ, Θί<5κριτο5 τη
ΤΗθοάοπαβ, Θόδωρο; τη
ΤΗβοάθ8Ϊτΐ8, θ«οδ<ίο-ιο5 τη
Τΐιβο^ηϊβ, θίογνίϊ, ιδοϊ, τη
Τΐίθοηοβ, θανοη/
ΤΗβΟρΙΐΓίΙδΙίΙδ, Θ«ίφραο-Τ05 τη
Τ1ΐθθροιηριΐ8, θ€θπομποϊ τη
ΤΗθγ» (ϊβίωιά), θήρα/ ΙηΗίΛίίίΐηίβ ο£
Τ, Θηβαίοι
Τ1ΐβΓ&Π16η68, Θηραμένης, ουϊ, τη: β

/.

ΤππιπιβΓ (ρ. 268)
ΤΗθΓΠΙ&ϊο £π1£, θ«ρμαίοί κοΑιγοϊ τη
ΤΗθπηορ7ΐ&θ, 0€ρμοιτυλαι /, ρΐ, ν,βη.
οαΙΙβά Πίλαι, αβ 1/ιβ (ϊ»<;β8 ο£ ΟΓββοβ :

ς
/! αϊ Σΰριαι ιτνλαι (.ΖβΤϊ.)

Τ1ΐβΓ8ΪΙβ8, θίρσ-ίτηϊ, ου, Τ)1
ΤΗβββυβ, θησ-ίύϊ τη. 8οη οτ άββοβπθη,ηΐ
θ£ Τ

,

θησ-ίίδη». ΤβΠψΙθ θ£ Τ
,

θηο-«ϊον η
ΉιββρΪΛβ, θιοττίαι / ρΐ. Ιηΐι&βϋιιηί ο£

Τ
,

θίσττιηίϊ, Αά}. Θίο-π-ικόί
ΤΗββρϊβ, θ/ο-ΐΓΐϊ, ι8οϊ, τη
ΊΊιβ85£ΐ1οηΪ08,, θισ-σ-αλονίκη /

ΤΙ1688ΒΙ7, θίο-ο-αλ£α αηά Θίτταλία /

ΤΗββδα,Ιϊ&ηβ, θίο-ο-αλοί αηά θϊτταλοί.
Αά). Θεο-σαλός αηά θοταλΛ, θίσσάλιοί,
θ€σ-<ταλικό$, /βτη. θ<ο-ο-αλί$
Τΐΐθΐΐθ, Θίτιϊ, ιδοϊ, /

Τ1ΐΟΠ1£18, θωμά$, ά
,

τη

ΤΙίΠΙΟΘ, Θράκη / Ρ, θρ^κη / V. ΤΗΓ8,
οιβηδ, θράκ«5, ίηηβ. θρ|ί αηά θρ^ξ,
/βτη. θράο-σα αηά θρησ-σ-α. Αά;. θράκιοϊ
αηά θρ^κιοί. ΙΙΐΓ&οβ-ΛνίιΓά ραΗ)8, τά
ίττΐ Θράκη; (ΠίΤΙΟ.)
ΤΙίΓΜ^ΒυΙαβ, Θρασύβουλο» τη
ΤΗΓββ^ΙΙηΒ, Θράο-υλλοί οτ Θράο-υλοί τη
Ήιυθ7<Κ<1β8, Θουκυδίδης ον, τη. Αά}.
Θονκυδίδίΐθ5

ΤΗυι-π, θοΰριοι τη, ρΐ. Αά}. θοΰριοϊ
ΤΗγββΙββ, θνίο-τηϊ, ου, τη. Αά]. θυίστ.ιοϊ

Ώι^τβ», θυρία / ΙηΙιαΗίΛηί ο£ Τ,

θυρίάτηβ
ΤΗντβΐβ, θύρο-ι$, ιδο$, τη
ΤΛβΓ (ηνβΓ), Τφ€ριβ, ιδοϊ, τη
ΤΐΒαΓ (Τϊνοΐΐ), Τίβουρα η, ρ

ΐ

Τϊ§ΓΜ1β8, Τιγράνηϊ, ον, τη

ΙΪ^ΓΪΒ (ΓΪνβΓ), Τίγρι5, ιδοϊ, τη, Τίγρηϊ, ητοϊ,
τη

Τΐπϊοΐβοη, Τιμολί'ων, οντο», ί»
Τίπιοη, Τίμων, ωνοί, τη : V. ΜίκίΜΐί Ιιΐ'ορο

(ρ
.

157)
Τΐιηόί1ιβ\ΐ8, Τια»θ<ύϊ τη
Τίωδίΐιβπδ (Τϊπιοίΐιν), Τψο'ίίοϊ τη
ΤΪΓβ8Ϊί18, Τίΐρ«τία5. ου, τη

ΤΪΓ7Π8, Τίρυνί, υνβοϊ,/ Αά]. Τιρΰνθιο5
ΤίδβαρΙιβΓηββ, Τιο-σ-αφΙρνηϊ, ουβ, τη
Τϋαπβ, Τιτάν« τη, ρΐ. Αά). Τιτανικός
ΤΐίΙιοηπβ, Τιθωνάς τη. Ρτονβτο, ο£ βχ-
ίΓΘΠΐθ οΐά α§6, ΰπίρ τον Τιβωνον ζήν
(Αν.)
Τϊ*ιΐ8, Τίτο« τη
Τπιοίπβ (πιοϋη*), ΤρΛλοϊ τη
Τθ1παϊάβ8, Τολμίδηϊ, ου, τη
ΤοΓΟΠβ, Τορώνη/ Αά). Τορωναΐοϊ
Τγ&οΗιβ, Τραχίϊ, Ινοί,/. Αά). Τραχίνιοί
Τγ^επ, Τραϊανιίϊ τη
ΤΓβρβζιΐ8 (ΤΓθ1)ίζοηά), Τραίνου», οβντο»,
τη, /. Αά). ΤραΐΜΪοΰντιοϊ
ΤΓΜΪιπβηβ (1»1ίθ), Τραοιαήνη λίμνη/
ΤηΙ)&11ϊ&η8, Τριβαλλοί τη, ρΐ
Τπηαοπα: ν. δίσϊΐ^
Τπρίοΐβπιαβ, ΤριΐΓτι5λ€(ΐο5 τη
Τπίοη, Τρίτων, ωνοϊ, τη
ΊτοβΑ, Τρ»α9, αδοί,/
ΤΓΟβζβη, Τροιζήν, ήνοϊ,/ ΤβΓΓΪΙοΓγ οί Τ

,

Τροιξηνία/
ΤΓΟ^Ιοάτίθβ (08,νβ-<1ν/Θΐ1βΓ8), Τρωγλοδύται
τη, ρΐ
Τγοϊ1π3, Τρ»ΐλοϊ τη
Τγο7, Τροία/ ΤΓοίαηβ, Τρώ€«. Τγο)8,ιι
^ΟΠΙβη, Τρωαδ•*. Αά). Τρ»ϊκ<$ϊ, Τρωάϊ
(Τηηβ.). ν. αΙ»ο Τΐϊηαι
Τιιΐΐϊυβ, Τΰλλιοβ τη

Τιαβοβη^ : ν. Εΐπιηα
Τ^θμβ, Τυδίίϊ τη

41
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Τ^ηά&Γβύβ, ΤννδιΙριοϊ οτ Τυνδάρ«»ϊ τη.

Όβ,νξΐιίβτ ο£ Τ, Τννδαρίϊ
Τ7Ρ&ΟΘ118 οτ ΤρρΙιοη, Τνφω<ν« ιη, Τνφώ$, «,
πι, ΤνφΔν, ώνοϊ, τη

Τντβ, Τΐροϊ/. Αά}. Τύριο»
ΤγτίΛΘΙΙβ, Τνρταιοϊ τη

ΧΠγΒ8β3 : ν. Οά^βββτιβ
ΤΤιηΙ)η&, Όμβρική /. ΌΊηΐΗ-ί&ηβ, "Ομβροι.
Λά'). "Ομ.βρι.κ05
ΙΤηάβΓννοΓίά : ν. ΌβρύΐΒ (ρ. 55)
υΐ'.'ΐηϊα, Ουρανία /: ν. νΛίΟ βρϊΐΗ.,
ρ. 240

ϋΓ&ηνίΒ, Οΐρανοϊ τη

νβηβίΐ (νβηβϋ&ηβ) : ν. Εηβίΐ
νβηιΐ8 : ν. ΑρΙίΓοάϊΙθ
νβηαβϊα., Βίνονο-ία/
νββΐ», Εστία/
νββανΐϋβ (ιηουηί), Βάτβιοδ τη
νοΓίβχ (αβ Κίη§, ρβΓδοηϊ£β<]) : ν. ρ.
284
ν»ι1ο&η : υ. Ηβρϊιβ,βδίυδ

^&γ (ρβΓβοιιΐββά), ιτ<$λίρ.ο5 τη, αβ & πΑιμο*
ίρττί'τω (Ατ. ββνβταΐ Ιίτηα) : ο

/,

αίβο

ρ
. 286

Χ:ιηί1ιί(ΐ8, Ηανθίαϊ, ον, τη.

Χ&ηίΗϊρρβ, 3ανθ£ιπΓη /

Χβ,ηΐΐιίρριιβ, Ξάνθιππος τη
Χβ,ηίΙιυΒ, Ξανθο« τη

ΧβηορΗβ,ηεβ, Βίνοφάνηϊ, ονϊ, τη
Χβηορίιοη, Ξίνοφών, ωντο$, τη
ΧθΓΧβδ, Ηί'ρξηϊ, ου, ί»
Χυΐΐιιΐδ, Ξονθοϊ τη

Ζ&ογχιϊ\\\ΧΒ (ίχΐίΐπίΐ Ζαπΐρ), Ζακννθο* /.

1η1ιιιΙ)ϊΙαπΐ8 οι Ζ
,

Ζακννθιοι
Ζαηια, Ζά|ΐα_/
Ζαηοΐβ, Ζάγκλη/
ΖβηΟ, Ζήνων, «νοϊ, ί». -Ίί//. Ζηνώνιιο*
Ζθ11θΙ)ΪΛ, Ζηνοβία/
ΖορΗγι•ϊυιπ, Ζιφΰρι,ον η
ΖβρΗ^ΠΙΒ, Ζίφνροϊ ί»
ΖοίΚυβ, Ζήβοδ τη

ΖβΙΙ^ΓΠβ, ΖιΟγαα, ατο?, η
Ζβαβ, Ζίύί, (/ΟΙ. ΔΐΟ« ΟΤ Ζην05 »ι. Κρονίδηί.
ον, τ». Ζβιιβ §οά οί ίτίθΐκίδΐιΐρ, Ζάί
φίλιο« : \η /ατηίΐίατ Ιαηρηαρβ ΖΛ
οτηιΙΙεά, θ8 ττροϊ φιλίον (ΡΙαΙο). Ροτ
Ζ<ϋ$ ο-ωτήρ γ. ρ. 291. ϋςΐιύ ο£ Ζβυβ :

ν. Σ,ίφϊ,ηΊη^ (ρ. 144). Ζβιιβ-ΙχΗτι,

Δισγινήϊ
Ζβυχϊβ, Ζίίξιϊ, ώο5, τη
Ζοάΐαο : α. ρ. 300

Ζθρ7Γ118, ΖώιτνρΟΪ τη

ΖοΐΌαδίβΓ, Ζωροάστρηϊ, ον, τη
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ΤΜβ Βν,ρρΙβτηβηΙ, βοηίίβΐίη^ τηαίηΐι/ ο/ αάάϊΐϊοηαΐ ρΗναβββ, ιοαβ αάάβά
χη Ιηβ Βββοηά ΕάίΙίοη

ΑΙ>Γ08,ά : ΡτονβΤΟ, 6 νοΟϊ παρών άποδημίϊ :

β/.
'
ρβΓβ§Γθ θβί ίΐηϊιιιαδ

'
(Ηοταοβ)

Αοοϊ(1βη£α1 βΗρ, το τυχόν πταϊο-μα (Ώβτη.)
Αοοιιπιιιΐ&ίβά οΙιιηάβΓδ, αμαρτήματα ο-υν€ΐ-

λ€γμίνα (Ώβτη.)
Αοί (ο£ Ρ&Γΐϊ»πιβηί.), νομοί τη, Ρ
Αάαρΐ ΟΠβδβΙί 4ο : αβ προσχωριΐν πόλα

(Ενν.)
ΑόΈρίβ,ΐϊοη (Ηβ,ρρ7), €ΰαρμοοτ£α /, Ρ, το
{ϋάρμοσ-τον /'
Αάάίίίοηβ,Ι, προο-κ«ίμ£νο5 V
ΑβδίΗβίίοβ, τί) φιλέκαλον Ρ. Ββ Λββίηβίΐο-

&\ϊγ ίηοΙϊηΘθ, φιλοκαλέω Ρ
Αβίου, οτυνίχω
Α^ΓβδδΟΓ, ό ίιιτάρξα.5 Ρ, ό ίπιών Γ
Α^Γθβά οη (ίηϊη§8), τα ο-νγκ<ίμ£να Ρ
Αΐϊβηαύβά (£τοπι ραοΐίο ΙηΐΒΪηββΒ), αφίο-τη-
κ6τ(ΐ των ττραγμάτων (Ώβτη.)
Α11 ίη αΐΐ : α$ Είίβοια αύτοΐϊ πάντα ήν
(ΤΗηβ.)
ΑΙοηβ : ο/, αυτοί γαρ Ιαγχν (Αγ.) αηά αύτοϊ
καθ' αυτόν

Α11βΓη»ίΐνβ8 (οηβ ο£ Ιντο), δυοϊν θάηρον.
8βί άο^η ΙΗθ ί\νο βϋβΓηαΙίνββ, άντίθΐί
ίκάτίρον (ΗβΤ.)
Αηΐβίΐίοΐΐδ, τοδ πλ<ίονος όρεγομινοΐ (ΤΗΐιβ.).
λνίίΐι αΓηΙηίίοαδ άββί^η, οϋκ άπο βραχιίαί
διανοίαϊ (ΤΚηβ.)
Λη.-ιΙνκΪΒ, άνάλυο-ΐϊ /, Ρ, ορρ. Ιο σΟνβ«<τΐϊ/,Ρ
Αηίωαϋοη (ΗίβΓΛΓ^), Μρί«λ/ (Ατίβί.)
Αρβ : ΡτονβΤΟ, αντί λίΌντοϊ πίθηκοι γίγνβται
(ΡΙαΙο)
ΑρρβΛΓβά (Ηανϊη^), Ικπίφαο-μίνοϊ V
ΑρρΓθρπ»Ιθ (αφ'.), οΐκίίοϊ Ρ, προιτήκων
ΑνναοΛβ., 4 μίγας στόλοι (ΤΚόο.)

ΑΓΓ8.η§ΘΠ1βηί) (βΧΪ8ίίη§), ΤΟ καθίστηκόϊ
(ΤΗκο.)
ΑΓίίκίίο ίπιηηρίι. Δαιδάλου ποίημα (ΡΙαΙο)
ΑίίΓ&Οίίνβ : 1,688 ΕϋΓβΛίϊνθ ίο ίΗβ 6ΛΓ,

άτιρπίΌτιρον <ϊ άκροΌοαν (ΤΗ,Ηβ.)
Αιιίοηοιη γ, αυτονομία /, Ρ. Εη|ογ Β,νΛο-
ηοταγ, αντονομ«Όμαι Ρ: ΑιιΙοηοποοαβ,
αντόνομοϊ Ρ
Ανβηιΐθ (τηβΙαρΚ.) : Ορβη βη Β,νβηιιβ,
(ΐσ-οδον παρίχ» Ρ, ΟΤ ηββ προκόπτ» ΟΤ
όδοττοΐί'ω Ρ

Ββ,ηάα^β, οβόνιον η, Ρ
Β&ΓΟβΓ'δ βΐΐορ, κουρίΐον η, Ρ
Β»Γβ1^ 8«ίΕθίβη1;, αναγκαιότατος Ρ
Βα8Ϊ8 : Τηϊβ ΐβ ίηβ οαβϊβ ο£ ^οιιγ Γββοΐνβ,
τοϋθ' ίπτόκίΐται τη γνώμη (ΏβΠΙ.)
Ββ&πη§, σχήμα η
Ββαί : ν. αίβο Αρρβηάίχ Ο
Βββ : θ

/.

ξουθόπτίροϊ μ&ισο-α (Εν/Τ.)
Ββηθνοίβηοββ (ρΓβδβηίβ ίΓΟία 8ΐΛ)θοί
βίαίββ), (Ονοιαι /, ρΐ (Ώβτη.)
Βί&8 : β/
.

«5 τ« ίννοίαϊ ϊχιι (ΤΗηο.)
ΒίβΓ, κλίνη /(Ρ1α&>)
ΒϊΠ (ίη ΡΗ,ι-Ιίαιηβηί), ψήφισμα η, Ρ
Βϊηά ηαηά αηά £οοέ, σνμποδίζω Ρ

Βΐ,αοΐαηαϊΐ (νβνο) : αβ ο-νκοφαντ<ϊ: τον»

ξίνουί (Αν.). ΒίαοίΣπιω! ίο βχίβηΐ; ο£
30 ηΐϊηαβ, ο-νκοφαντ£ίν τριάκοντα μνάι

(Ώ^ΒΪαβ). Βθ νίϋΐϊπι ο£ οίαοίειηαϋ,
συκοφαντίίσθαι (Ιή/βΐαβ)
Β1»θΐ£αΐί),ΐ1βΓ, (τνκοφάντηδ τη, Ρ
Β1Ϊ83 : ο

/,

χαίρονο-αν «ύίο-τοΐ πολιν (Αβ&οΚ.)
Βίοοά : Ηίβ θ^ββ λγθ ΗοοάβΗοΐ, βλάτα
ίίφαιμον (Μβηαηάβτ)
Βοίΐί (άΐβρηίοη), το νπηριτικίν (Ώβτη.)

41—2
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Βοίίΐβ (θ£ νϊηβ), κίράμιον η, ΟΤ ίίίβ άσκόϊ
τη (ννίηβ-βϋη)
Βουηοίη§ Ικ>7, βούπαι* τη (Ατ.)
ΒγθλοΙι, το διάκινον (Τ/ΐΗΟ.), το διηρημίνον

(ΤΗκο.)
ΒΓβ&Ιτ : ^Λ ίθΐΐ <1ο\νη Η,τιά 1>ι•οΐ£8 Μβ
ΟΓΟνπ, τήί κίφαλή$ κατί'αγί π€ρΙ λίθον
ΊΓ€<Γών {ΑΤ.)
Βπ§Ηί, δίοϊ V
Βιτιιβίιν/οοά, κληματίδ«/, ρΐ (ΤΚηβ.)
Βι•υ£θ8, τά Αλογα Ρ ■ (ΐβΓΠΙ οί ΓβρΓΟίΚϊΙΐ),
ώ τταντομιο-ή κνώδαλα (ΑββΰΗ.)
ΒαβΌοηβΓ^, βωμολοχον η (Αγ.)
Βιΐ8Ϊη688, χρηματισμοί Μ, Ρ, ή χρημα
τιστική Ρ. Βΐ18Ϊη688 ΐιιαίι, χρηματιστή;
»?1 (ΡΙαίό). Ώο 1)11811165», χρηματίζο
μαι Ρ
ΒιιΙΙβΓβ7, ψυχή/, Ρ (ΑτϊβΙ.). Ρτονβτο,
Υοΐΐ 8.ΓΘ θ1ΐ11ΝΠ1£ Β. ^ΙΐΙΙβΓΗ^, πίτόμίνόν
τίνα δκίκίΐ; (ΡΙαίο)
Ένγ : ν. αΙ»ο Αρρβηάϊχ Ο

Ο&πθ (£ογ ν/8,1]πη§), κάλαμο; τη, Ρ; (£ογ
ριιιπϋίπηβιιί), νάρθηξ τη, Ρ
Οαρϋβ,Ι : Οοοά £&ίί!ι ϊβ ίΐιβ Ιιββΐ οαρϊίαΐ
Ϊ01' 1)118111685, πίστι; αφορμή μίγίστη ττρόϊ
χρηματισμών (ΰβϊη.)
0&Γ£0, νανλον τι, Ρ
Οαββ (£ογ οίοοιιπίθηίδ), ίχίνο; τη, Ρ
0Ε8ί άθ\νη : β

/, άπο θαυμαστή; έλπίδο;

ώχ(5μην φίρομίνο; (ΡΙαίο)
ΟβηοΙαρΗ, κο-ο; τάφο; (Ευ,τ.)
ΟθΐΊίΐίη : ΜθΓΘ ΟβΓί.ιϊιι ηβ\νδ, σαφέστίρόν
ΤΙ (Τ/ΐΗΰ.)
Οΐιαίνηιαη (Μγ), ω πρΰτανι Ρ
Οΐΐαηξβ (ίΐίόίί.), άλλοίωσι; / Ρ; (οΐιβπΐί-
ο&1) : ηββ κΙη\ο•α/ (Ατϊ»ί.)
Οιαηξβ&ΥΑβ ά&γΒ, αΐάλοι ήμίραι (Ατϊβί.)
0)ιαη£β<3, ήλλοιωμίνο! (Ευ/τ.)
Οΐιβιιιίδί (άπι§{*Ϊ8<;), φαρμακοπώλη; τη, Ρ
ΟΙίβωίϋΙι-ν : Μββ φαρμακίία /'

, Ρ
,

ΟΤ ή φαρμα

κευτική Ρ
Οΐΐίΐίΐΐιοοά (ββοοηά), παιδιά πρισβυτική
(ΡΙηΙο)
ΟΙιϊνΛΐΓ^ : ΡτονβτΙι, ΤΗθ »§θ ο£ οΐιϊν&ΐι^

18 ί^οηβ : θ/, αΐδύ; άποικίΐ τήσδ< τή5 θ<ο«

πρόσω (Ειιγ.) ; Ιρροι τ
'

4ν αΙδω; (8ορη.)
Οιοϊοβ-νοΓίΗγ, αίρίτόί («4Κ. ϊη βοτηρ. οτ

βηρβτΐ.) Ρ
01ΐΟΪΓ-8θΗθθ1, χορηγιΐον η, Ρ
Οΐιπβίβηάοπι : ωββ το Έλληνικόν Ρ
ΟΙιιιγοΙι : ν. Τβπιρίβ ; /οτ ίηβ βοσϊβίγ ««β
οί Χριστιανοί Ρ ΟΤ οί μίμυημίνοι ( ίΐιι-
Ιηϋϊ&ϊβά) Ρ
ΟΪΓΟΙΙΠΙδρβΟυϊοη : φ πολλήν π€ριωπήν ποιον-
μ«θα (Τ/ι ιι 0.

)

Οϊίϊζβη (£6ΐ1ον) : ν. αίβο Αρρβηάϊχ Β
Οϊνϊΐ -»ειγ, στάσι;/ Εη£8£θ ϊη οϊνϊΐ λνβτ,
στασιάζω, στάσιν ποιά>μαι Ρ
Οοαίβ (βίΐοΐί θ£), φορτίον ανθράκων (Ατ.)
ΟοβΓΟΪνβ ηιβαδίίΓΟΚ, άνάγκαι/', ρΐ, Ρ
Οοΐά 84ββ1 : ΐΜβ ψυχροϊ χαλκάϊ (Ηοτη.)
Οοΐΐίΐρββ (ν«Τθ) : αβ ιτάλΐϊ ίητο σ<ισμον
ξυμτΓίΐΓΤωκυΐα (Τήηβ.)
ΟοΙΙθΟίϊνβΙ^, συλλήβδην Ρ
Οοΐοηί&ΐ ε[ΐαβ8ΐϊθη8, τα τών αποικιών Ρ
ΟοιιιΙιίηαίίοη, Οοηηβχίοη, συμπλοκή /,

Ρ. Ιη 0ΟΠΐ1)ίη£ΐΙϊοη, κατά «τυμπλοκήν
(Ατίβί.). ΟοπιΙ)ϊη&ΐίοη ο£ οϊι•οαηι-
δί&ηοβδ, τά συμπίπτοντα Ρ
Οοπιθ : ν. αίβο Αρρβηάϊχ Ο

Οοναβάγ (Ιον/), κωμωδία φορτική (Ατ.)
ΟοπιηιΪ8δίοη6Γε, Οοπίΐηϊίίββ, σΰν<δροι νι
(ΤΗηο.), πράβονλοι τη (ΤΗμο.)
Οοπιπινιηΐ(;7 (β!ι&πιΐ£ ϊη), κοινοτη*/ Ρ
Οοηιιιιυηίκηι, ή τήί οϋσία$ κοινότηϊ (Ατϊβί.):

β
/. Όιβγ ΙλβΔ λ11 (Ιιΐη^δ οοπιπιοη, ήν

αυτοί; πάντα κοινά (ΑϋΙβ). ϋηάβΓ α
878*6111 ο£ οοιηηιιιηίκιιι, ίν τώ κοινώ
πάντων ίντων (Ατ,). Ρτονβτο, κοινά τά
τών φίλων ('μι. δι/ ΡΙαίο)
ΟοπίρΙθΧ, πολύπλοκο;, ποικίλο;, πίποικιλ-

μίνοϊ Ρ
,

συμπ*πλ€γμ<νο» (Ατϊβί.)
Οοαιρίοχίοη (ΙχΜ,υΐίϊιιΙ), χρωτο; <ν<ιδή$

φνσκ (ΕΐΙΤ.)
ΟθΠΐρ1θχϋ7ι ποικίλον τι Ρ, ποικιλία/ Ρ

Οοηίϊπίθηϊ, ήδυσμα η (Ατ.)
Οοηβά&ηί (&.£βηύ αιιοί), & τράττων καΐ
συνηδώ; άπαντα (Ώβτη.)
Οο^ιΐΓβΓ'β ίηο^δ, θαύματα η, ρΐ, Ρ. Οοη-
^Γβΐ-'β &Γί, θαυματοποιΐα/ (ΡΙαίο)
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Οοηββηί: ^ΐίηοιιί; ίηβ οοηββηί οί ίηβ
1β&§ϋβ, Λνιυ τοΟ τών πάντων κοινοί

(Τήνο.)
ΟοηίβΠφΟΓ&Γγ, ήλικιώτης τη, Ρ
Οοη£βηΪ8 (οί ΙβίίβΓ), γράμματα η, ρΐ,
γραφαί /, ρΐ, τΑν δΛτοκην {γγ<γραμμΙνα
(Εην.)
Οοηϋηβηΐ; (νηοΐβ οί), πάν το ήπιιρωτικόν
(ΤίΜβ.)
Οθπίίπιι;ι1 ίι-ουβίθ, Ανήνυτα πράγματα
(Ζ>βί».)
Οοηνθηίϊοηβ,Ι^, νόμωορρ. Ιοή>ν<τιι(ΑΗβί.):
φ. νόμος (Οοηνβηίίοη) ό πάντων βασιλεύς
(Ρίηά.)
Οοηνϊηοίη§ (οί &η εοϊογ) : φ. γυναικ^ΐς
€{ καΐ πιθανής (Αν.)
Οοοΐ (ϋ 8ΓΟΉΓ8)> Αποψύχιι (ΡΙαΙο)
Οθθ1 ίβηιρθΓ, ο-ώφρων ίύοργησία (Μην.) :
φ. €Ϊοργήτως προσομιλίΐν τω ττολί'μω

{ΤΗυ,β.)
Οο-ΟΓάίηΒ,ίβ, άντ£ο-τροφο5 (νήΐΚ άαί.)
(ΑτίβΙ.)
ΟθΓ1•θθϋν6, κολαστικός Ρ
Οοΐί&^θ, βαια ο-τίγη (βορΗ.)
ΟουηίβΓρβτί : ηββ αντίστροφος (αά).)
(ΑτίβΙ.)
ΟονβίΟΟδ, φιλοκτήμων V
Οπϋο (ϊπίρ&ΓίϊαΙ), ίσος καΐ κοινοί ακροατής
ψβτη.)
ΟυΪΓ&88ΪΘΓ8, οί τίθωρακισμίνοι (ΤΗΐίΰ.)
ΟαΙίΐΙΓβ, σοφία /, Ρ, μουσική /, παιδεία /,
Ρ, παί&νσις /, Ρ. ΜθΠ οί ΟΙΐΙί,ΙΙΓΘ, οί
χαρίίντίί Ρ, οί φιλόκαλοι Ρ: φ. μουσι-
κωτάτη πόλις (ΙβΟΰΤ.)
ΟαπιοθΓβοιηθ : ΡτουβτΙ), Οιιπιοθγ6Γ8 οί
ίΗθ ^Γοιιηά, Αχθος Αρουρης (Ηοτη.), γής
Αλλως Αχθη (ΡΙαΙο)
0ΐ1ΠΟ8ϋ7, το ϊητητικόν Ρ

Τ>β&τ\γ ρηΓΟΠ&ββίΙ, *ιΛ πολλψ γίγνίται
(Ώβτη.)
ϋθΐΛ, το όφιιλόμ<νον αηά τά όφίΐλόμίνα Ρ.
Ν&ϋοπαΐ άβ\>ϊ, τΑ κοινή οφίΐλόμίνα Ρ
ϋβοΐβίνβ 8,Γ§ϋΓΠθηί, άνίλ«γκτ<ίν τι Ρ
ϋβΟΓβρϊί, πίΐτηρωμίνοϊ Ρ, ανάπηρος Ρ

Ώβθά (1θ£&1 άοουΓΠΘΠί), συγγραφή /, Ρ
Ββίβηβϊνβ (&0Ϊ οη), Αμύνομαι: φ Αμυνό-
μ€νος ούχ υπάρχων (ΡΙαΙο) ; αμύνομαι τους
ύττάρξαντας (Ι/ι/βίαβ)
ΒβηιοηβίΓΕίίΐοη (πηΐίίίο^), αβ 4πίδ•ι{ιν
ποίίϊσθαι (ΤΛ,ΗΟ.)

ϋβρίη (τηβΙαρΗ.), αβ τοσούτο βάθος κακών
(Εν,Τ.)

ϋθνβίορ (ρίοί ογ ΛΓ^αΓηοη!;), Αν«ιλίττ»
λόγον (ΡΙαΙο)
Ώθντ-άΓορ, ρανίς ΰπαιθρίας δρόσου (Εν/τ.)
Ώϊοβ (τηβΙαρΗ.) : φ. κυβ«ύω πίρΐ τοις φιλτά-
τοις (ΡΙαίο)
ϋϊ§ : ϋιι§, κατασκαφής V
ΌΐηηβΓ (αίίβΓ α §οοα"), ενωχημίνος (Ατ.) :
φ. τηβίαρη. ίΰωχίϊσ-θαι τοϋ λόγον (ΡΙαΙο)
Βίρ1θΠ1&07 (οϋΓ). οί ττρέο-βίΐς ημών Ρ:
ν. αίβο Νβ^οίϊβΐίοηβ
ϋΪ8ριιίβ(ν/ϊ<;ηουί): ούδίν άντιλίκτίον (Εντ.)
ΐ>'νπή%β, ίκλαλί'ω Ρ
Όο, ποιίω : υ. Αρρβηάϊχ Ό
ΰουοίίϋΐ (οουη* β*), {ς Αμφίβολον τ£θ€σθαι
(Τηηβ.)
Ώχιβ : Οη ίηο ^Γοιιηά ΐ!ι»<; 4ηβ7 ντθΓθ ηοί
§βίίίη§ ίΗβΪΓ άιΐθ, ώς οΰκ ίσον ϊχοντίς
(2%Μ&) : ΟΤ Μββ ίλασσόομαι Ρ
ϋΐΐτηΐ) (ώ), Αφασία μ' ϊχ«ι (ΕΐΙΓ.)

Εβί»ο1θ8, τΑ «(στΑ (ΡΙαΙο)
ΕΙΕοίβηί οαιίδθ (ϊη ραίίοδορη^), ίθο» ή
^■ΡΧή τή* κινήσίως (ΑΗίΙ.)
Ε1ΪΧΪΓ (οί ίπβηάβΗϊρ), φιλίας χυλός (Ατ.)
Εΐυβϊνβ, ποικίλος : ν. αίβο Ργοϊοηβ
(ρ. 318)
Εηι^αΓίε οη (τηβΙαρΗ.), αβ καθίσταμαι «Ις
πόλ<μον
Επΐ08,δ87 (βαοΓβά), θιωρία /, Ρ
ΕπιβΓ§Θη07 (ίο πιβθΐ), προς το Απορον
(ΤΗηο.)
ΕηιρΪΓίοϊβηι : κββ <μπ«ιρία καΐ τριβή (ΡΙαΙο)
ΕηβϊηββΓ (ηΐίΗΐ8.Γ7), Τίίχομαχήν δυνατός
(ΤΗιιο.)
Εηοα^η οί νοπίβ ! άλις δί μύθων (Ειμ•.)
ΕρηβιηβΓαΙ (άβΗ^ηΐ), ή παρ' ήμίραν χάρις
(Ββηι.)
ΕΛΐοβ, τΑ ήθικΑ Ρ, ή ηθική Ρ
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Ενοΐνβ, Ενοΐοΐίοη : ηββ αν«ιλίττω τά -π-ράγ-
ματα Ρ
ΕχβουΙϊοη, βανάτωσι»./", Ρ
Εχβοαίϊνβ (β'ίόβί.) : ηββ οΐ ίν τέλη οτ οί

στρατηγοί Ρ
ΕχροάϊβηΙ (ίι•γ βνβητ), «ά» *«ξ«λθίΐν
(Τ/μ.)
Εχρβηβηοβ: Ρτονβτο, Εχρβήβηοβ νϊΗ
άθοίάβ, αυτί) δ€£ξ«ι (ΡΙαίο)
ΕχίΓανα^&ηοβ (νϊΐΐιοαί), μπ•" <6τ<λι(αβ

ΕχίΓβΠΐίί^ (θ£ Π)£1(1ηβ88), ίιττίρβολή μανία!
(-0β»Λ.)

Ε}'θ-\νίΙη658 : ηββ οί τταρο'ντίϊ τοϊϊ ?ργοΐ5

(ΤΗηο.)

Ε»Γθνβ11 ίο ΪΓΟΙΙθ1β8 ! χαιρόντων πόνοι

Ρβββί ο£ Γβαβοη : Ρτονβτο, λόγων ίστίαο-ΐϊ

(ΡΖα&>)
ΕβθβΓ&1 Οθη§Γβ88, κοινή σύνοδο; Ρ
Εββ1ίη§: ΤΗθϊγ ίββίϊπ^ ϊβ ΓβββοπΛοΙβ,
€ίκότω5 αντδ ΊΓίΐτονθαο-ιν (Ώβτη.)
Εβπιιβηί (ββ ίη β.), <ν κινήο-ίΐ •1μ.ΐ (ΤΚηβ.),
ίν ιτολλη ταραχή Λμί (ΤΗιΐΰ.), σταο-ιάϊω Ρ
ΕβΓίΐΙθ : <

•
/■

χλοηφόροι καΐ βαθνσιτοροι γναι

(Εητ.)
Εϊοίϊοπ (υίίθΓ-), πλάσμα 8λον (ϋβτη.)
Εί^11ΓΘ-1ΐβ&<1 ΟΤ Ε1θ£, «ιτίσημον Μ, Ρ
Εϊΐβ α 1)ί11 αξαίηβύ, ϊγκλημα λαγχάνω τινί

(Ώβτη.)
Είηαΐ ΟΒ,ΜΒβ (ϊη ρΗϋοδορΙι^•), το οι ϊνίκα

(Ατίβί.) οτ τΛοϊ η (•4ι-ϊ«ί.)
Εϊηϊβΐΐ οίΓ (ϊη αΓίίκΐίο 86Π8β), απ<ργά£ομαι :

β
/.

απ<ιργασμ{νη τίχνη (ΡΙαΙο)
ΓΙαΙίΟΒ ο£ βηον, χιόνο* «ναγ<ϊ5 βολοί (Εητ.)
Εΐο&ί (ϊη ΠΠ<1 8.ΪΓ), μ«τ«ωρ£ζομαι (ΡΙαΙο)
Ε1γίη§-πΐ£Ηΐ : ηββ Δαίδαλο*
Ετ&ίβπιίβθ νίΐΐι, ασπάζομαι, δια φιλία* «Ιναι
προ» τίνα Ρ
Υτβϊφΐϊ, φόρημα η, V

Επβηά1β88, φίλων τητώμοΌϊ V

ΕγοπΙϊθγ (οη οογ), ιτρο* τη χώρα (Ό«τη.)
Υτγχη&φ&η : ο/. ΡτονβτΙι, φινγων καπνον
«Ιϊ πΟρ Ιμττ-ίιττιι (ΡΙαΙο)

Ο&ιτίβοη, ο
ΐ ίνόντβ (ΤΗηο.)

Οβηϋβπιβη ! <Ι άνδρ<5 "Αθηναίοι Ρ
Οβηΐίβηβδβ, τι μαλβακόν (Εητ.)
Οϊίΐβά : β/, «ύφνέστατο* τήν γνώμη ν (ΤβΟΐΤ.)
ΟΙοτγ (θ£ ΐΐΐθ ΙίΟΠβθ), αγλάισμα δωμάτων
(Εητ.)
Οο : ν. αίβο Αρρβηάΐχ (7

Οοπβ (αΐΐ ϊδ), ιτάντα φρονδα V

Οταθθ£ϋ1, {μμιλή*
θΓβ»ί (Ηον), ήλίκο* Ρ : ο/

.

\νοηάθΓία1ΐ7
ί,'Γβ.ιί, θαναάο-κι ήλίκα (ί)ετη.)
ΟπβνΛΙΙΟβ (ρήν&ΐβ ΟΓ ρυΙ>1ϊθ), Ιγκλημα
Ιδιον ή κοινόν (Ώβτη.)
Οΐ'ίρ (οθ ία οηβ'β), αβ ϊχίται ή Σικιλία

(ΤΚηβ.)
Οι•θν7Ϊη§ (ΐπίο πιηηΐιοοά), 4ξανδρονμινο!
(Εητ., Ατ.); (ΐηί» ^οάΐιείκΐ), β»!* Ισον-
μοΌϊ (<5ορλ.)
Οτοντϋι (ρΓΪηοίρΙβ οί), το θρητηκόν (ΑτϊβΙ.)
ΟΐΙ&Γ&ηΐββ (αη βνβηί), άξιόχρίω* γίγνομα.
ιτράγματο* (ϋβτη.)

Ηα1£ αηά ία1£ (ο£ Ιϊ^αίάβ) : ο/. κνλι| (ο-ον
ϊσ-ω κίκραμίνη (Ατ.)
Η&ηάΐθ (%'ινβ α), τηβΙαρΗ. άφορμήν παρέχω
(ΏβΤΛ.), λαβήν *νδ£8ωμι (Ατ.)
Ηαη§ίη§ (βιώβΙ.), άγχόναι ατταρατοι (Εητ.)
Ηβ,ΓΟΟνίΓ ΓβδβΠίΠΙθηί, μνηο-ικακίω Ρ
ΙΙ;ΐ
Ι•ρ υροπ, νμνίω, θρνλί'ω

ΗαΓκΙΐΠθδδ, αγνωμοο-ννη / (Ώβτη.), 8«ινοτΐ|ϊ/,ρ
Ηβα<1-ίοΐ'βπιθ8(ί : ηββ Ι-π-1 κίφαλήν ώθίϊ

(ΡΙαΙο)
Ηβαθδ (θ£ Π17 βρβθοίΐ), τα κιψαλαια κν

σ-νμβονλινω (ϋβτη.)
ΗβϋΓΐ : ν. αΙ$ο Αρρβηάΐχ Α

Ηβανβη β&νβ ιαβ ! Ζ<ν ο-ώτιρ, <τΖ\ί μ<
(Μβηαηάβτ)
Ηβαν^-ΗβαΓύβο!, βαρνψυχος V

Ηοπ»θ-1ίθ€ρϊη§ α άίβ^Γ&οβ : ς/", αίσχρον
γαρ οίκονρημα γίγν«ται τό8« (Εητ.)
Ηοπιθ Βυΐβ : ν. Αιιίοηοηι^•
Ηοιίδθβ (ο£ Ρβ.ΓΗ&ιηβηί) : (ΙΙρρβΓ), ηα
βονλή/, Ρ; (Ιλ^θγ), ηββ ίκκ\τ\σία/, Ρ.
Ηθ οοηνίηοβά Λβ Ηοαβε, ϊ-π-ησι το«
άκονοντα* Ρ
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ΙΙγρηοΐϊββ, μανδραγόρα (πηαικίΓίνΙίβ) ο-υμ-
ποδίζω (ΡΙαίο) '. θ

/,

μανδραγόραν ττίττω-

κόσιν «ο(καμ«ν (Ώβηΐ.)

Ιπ)8£θ (ηΐίΐηυίαοΙιΐΓβά), βρέτα* η, V

Ιπιπιβ.ηθηί, {νυπάρχων (ΑΗβΙ.)
ΙηΐρβΓΪ&Ι 8ίαίβ, άρχουσα πόλιί (ΤΗϊΙΰ.)
ΙιηριιίαΙίοη, κατάγνωσιϊ/ Ρ
Ιηοοηδίδίβηί : ο/

,

ού ταύτα ιτίρΐ των αυτών

Ιλ«γον (ΤΗυ,β.)
ΙικΙϋΓθΓβηί (ϋ ίβ), άμφιδίξίω* ϊχ& (ΑββοΗ.
/ταρτη.)
Ιη<*ιαίηβ(1 : ς

/!

μίσος παλαιον ίντίτηκί μοι

(8ορΗ.)
Ιη^τβάϊβηυ : ι*ββ μιτίχω (ιυίΐΚ <?βη.) Ρ
ΙηβϊηοοΓβ βρβίΐΐίβι•, ϊτίρα φρονών καΐ δημ,η-

γοράν (ΏϊηατοΗυ,8)

Ιηβρϊΐ'αΙϊοιι (ο^)» ονκ ανίυ **"ΠΌ£αί βίων

(ΡΙαΙο)
ΙηβρΪΓβα1, ίττίιτνον» (ΡΙαΙο)
ΙηδίιίΒοίβηί : "^ιίη ίηβυίΒοϊθηΐ πιβαηβ, ίκ
των ΰποδίίστίρων (ΤΑμο.)
Ιηίοχϊοαΐβά (ηιβίαρίι.): αβ μιθΰιι τφ μίγίθιι
των πίπραγμίνων (Ώεπι.)
ΙηίΓθηοηβά (ίη οηγ βθρβ,Γβ,ίβ ίονηβ),
διορωρύγμεθα κατά π<5λίΐ5 (Ώίΐη.)
ΙηυΓΪ§ΙΙΘ3 (β.11 ηϊβ), πάνθ" 8<τα ϊπραξ«ν (ΏβΊΠ.)

^ννθίΐ-^ (ρϊβΟΘ οί), χρυσίδιον Π, Ρ

.Γο1%ο : Τηβγ ηκκίϋ α ,ίοΐίο οί ϊ
ί, ίς γίλωτα

ϊτρίττον τί> πράγμα (ΤΗηο.)

Κββρ Ιο (ΐηβ χηοαηΐ&ίηδ), λαβόμηΌΐ τών

ορών (ΓΑωο.)
ΚίησΉ 0118111683, τα. βασιλικά (Ώβΐη.)

ΪΑ&γτίΐΐΙΥΐ : θ
/,

ώσπίρ €ΐϊ λαβνρινθον ίμπ€-
σάντίϊ (ΡΙαΙο), λαβυρίνθων σκολιώτιρος
(Ώχοη^ίίηβ οη βΙι/Ιβ ο/ ΤΗν,ο.)
Ιι8.07ΐ•ΐηϊηΐη6 (τηβΙαρΗ.), πολύπλοκος 4λικ-

τάϊ V: ο
/. ΙλιγμοΙ ποικιλώτατοι (ΗβΤ.)

Τ&Ιβ (ίοο), τοΰ δίοντοϊ ΐστιρον (Ατ.)
ΤΛ'.'ΐΙί (νβτο); φ πλοία ρ«ΐ (Ατ. /ταρτη.)
Ι«8.ρ, άλμα κουφίζω (8θρ}ΐ.)
ΙιίΐίθΓ : Ι «Ό8 ί&ίεβη Ιιοπιθ ίη α, ΙϊίίθΓ,
φοράδην ηκον οΚκαδι (ΰντη.)

Ιιΐνβ £ογ, αβ Φιλίππιρ ξώντίϊ (Ζ)βί».)
Ιιοοοιηοΐϊοη : φορά/ (ΡΙαΙο, Ατίβί.), βχ-
ρΐαχηβά ο\) ΑτίβΙ. αβ κίνησις κατά τόπον.
Λ^ίβ ίΑαί κίνησυ α/οίίβ (ίη ΑτίβΙ.)
αΐτηοβΐ = ϋΐίθηιίοαΐ οΙιαιι§β

ΓιΟη^βά £θΓ : αβ ι
! ποθανο* ήμίρα (Ειντ.)

Γιονΐη^-ουρ, φιλοι-ησία,/- (Ατ.)
ΙιΙιοΙς (ίο 1)8 εΗβ,Γθά): Ρτουβτύ, κοινό*
Ερμή» (Μβηαηιίεν)

Μβ^ίο, κήληο-«/ (ΡΙαΙο)
Μβ,π ίΐΐβ \ν»Π8, ιτληροντι θωρακίΐα (^ΙββοΑ.)
Ματίνθί (ίΐΐ)υικΐίΐυί), ή τών ώνίων αφθονία
(2?βηι.)
ΜββίθΓ : Τΐιβ πιαδίβΓ ϊβ β,ί, Ηοαιβ, ϊνδον
ίστίν αύτοβ (Μβηαηάβτ). Μ&8ίβΓ8 οί
8Ϊί ιιαίίοιι : Μβέ καταλαβ<ΐν τά πράγματα
(Τ/ιν,ΰ.). Μ;.ΐ8ΐβΓρΐκοβ, Δαιδάλου ττοίημα

(Μβηαηάβτ)
Μββ,πΒ (αβ ορρ. <ο Έηάβ), τά ιτροϊ τά τίλη
(^1^<.)
ΜβΓΟβηΒ,πθβ (1αΓ§β ΐιοά^ οί), (ινικον ττολΰ

(ΰβηι.)
Μβί8,ρ1ΐ78Ϊ08, ή πρώτη φιλοσοφία (ΑτίβΙ.).
ΜβΙίίρΙι^βϊοΕίΙ δρθουΐβ,ίίοη, θ<»ρ(α /

(ΡΙαώ), οτ υ,ββ ή διαλικτική (ΡΙαΙο).
Βθ βηξβ,ββά ϊη πίθίΗ,ρΗ^δϊοίΐΙ βρββυΐα-
ίίοη, θίωρί'ω το ίν (ΑτίβΙ.)
Μβώοάϊοα11γ, άκριβώ$ Ρ, όδ<ΐ στ καθ* όδόν
(ΡΙα(ο)
Μβίορβ (ίη αΓοΜίβοίιΐΓβ), μίτόττη,/", Ρ
Μϊΐά (οί ντβ&ίηβΓ), «ίδιο!
Μϊΐθ, οκτώ ο-τάδιοι ΟΤ στάδια. Μίΐββ &.ηβαά,
{κατον σταδ£οισιν άριστο$ (Ατ.)
Μΐηοβ υρ (τηβΙαρΚ.), κ«ρματίζω (ΡΙαΙο)
Μΐηά : ν. αίβο Αρρβηάϊχ Α

Μίηυίθ (βωδβί.), πολλοστοί χράνος (Ατ.)
Μοάβΐ : ς

/! ίν ούρανω (σα>$ παράδειγμα
άνακ«ΐται (ΡΙαΙο)
ΜοηβίΓΟΙΙδ (οοηηί), δίΐνον ποιίομαι Ρ
ΜοηΙΙι : ν. αΐβο Αρρβηάϊχ Ε
Μογ&Ι ο1ι;ΐΓ>αϋΙϋΓ, ηβο« η
ΜοΓαΙϊβθ : ς

/! τοιαντα θρνλοΟσι (ΡΙαΙο),
άΛ ύμνίω (8ορ/ι.)
ΜοΓαΙίβΙ (δΙβΓΠ), σωφρονιστής «ί, Ρ
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Μοι•β,11γ αηά Ρη^βίοβ,ΙΙ^ : «*β λ<5γω μίν...
(ργω «Ρ
ΜοΙϊοη (ρΓΟρΟβαΙ), γνώμη /, Ρ. ΡΐΌρΟΒβ
β. ταοϋοη, γνώμην άτπϊν (ΤΚηο.)
Μ^δίθΓΥ (τηβΙαρΚ.), αβ τι ποικίλον καΐ

δυστί'κμαρτον (Εν,Τ.)

Ν»1:βό!ηβ88, άχλαινία,/ΐ V
Νβ^Οίίβ,ίίοηβ, τά πρασσομίνα (ΤΗηα).
0\νΐπ« ίο ίαϋυΓθ οι ηβςοϋαΐίοηβ, δια
το άξίμβατον (ΤΗΐΙΟ.)
ΝβΓνοιιβ 8γ8ΐβηι, τ4 ν<υρ£δη (ΘαΙβή)
Νβί (ιηβΙαρΗ.) : Ηβ ίΙίΓονβ ηϊβ ηβ* &11
αΐΌΙΙΙΐά 118, κύκλω πανταχή ήμά? π(ρι-
στοιχίζ€ται (Ώβτη.)
ΝβΙΐίΓ&Ι (Οθ), ίκποδών στήναι (Τ/ΐΗΟ.)
Νϊοθ : ς

/! ϊσην ο4κ άστιΐον (Μβηαηάβτ)
Νοβοά γ, ούβιίϊ αηά μηθ<ί« (Ατΐβί. )

ΝοΟΠ (ηΐ£η), οταθιρά μισημβρία (ΡΙαίο)
Νοίβ (ϊη πιιιβϊο), κροβμα η
Νοιιη, βνομα η (ΡΙαίο)

Οΐά 8,£6 (1ΐ8,ρρ7), ΐύγηρία /(^π'«ί.)
Ορίηϊοη (ηιαίΙΟΓϋ θ£), τα δο£α(ομ»α

(Ρίαίο)
Ορίϊηιίχηι, το «ίίίλπι Ρ
ΟρΐϊηιίΗί, & «ίΛ-π-15 Ρ: ι'Λ ιβιλπίϊ Ιπ\ διινοίς

Ογ^λπιΌ, σ-ωματοίΐδήί (ΑΗβΙ.) ; (ηοη-ίζεΚ-
ηχοαΐ) οπθ οι-β&ηίο νηοΐθ, ίλον καΐ πάν

(ΡΙαίο)
Οηβηίαΐ, βάρβαροι, βαρβαρική
ΟνβΓβΗ&άον (τηβίαρΚ.) : φ Ιλβ* καΐ ο-κιά
φάνηθί μοι (/ΪΗ,:)

ΡεΪΠ ΒΠΐΙ ρ1βΛ811ΓΘ (ίη), λυπούμ€νοϊ ΚαΧ
χοίρων Ρ
Ρ&ΠίρθΓβοΙ, τάϊ ψνχάϊ άττοτίθρυμμίνοι (ΡΙαΙό)
Ρβ,Γβ,ΙΙβΙ (\ήΙπθ(ΐί), οίοϊ 0«χ ίΤ€ροί (Τ/ΐΗΟ.)
Ρ&γΙιοιιΙεγ (ίη), κατά μ('ρο5, αβ ορρ. ίο
καβάλου (Ατίβί.)
Ρ»Λνη (νβτο), <π' ίνιχνρ» δ£δωμ£ τι (Όβηι.)•.

φ
.

ίνίχορον Κ€ΐτα( τι (ΡΙαίο). Τ&ΐίβ ίη
ρ&ΛΤΉ, ίνίχνράζω (ϋβτη.)
ΐβά&ηϋο, ακριβή*
Ρβάίΐηίΐ7, άκρίβηα/, Ρ, το άκριβί* Ρ

ΡβΓίθΓπΐ8.ηοθ : Τπθϊγ ρβι•£οι•πΐ8.ηοβ ίβΐΐ
βΗοΓί ο£ ΙηβΪΓ ΓβριιΙ&υίοη, & λόγοϊ τοϊ

ϊργον <κράτ«ι (Τ/ναο.)
Ρβ88ΪπιΪ8Πΐ, το άνΛπιστον Ρ
Ρθ88ΪΓηΪ86, 4 άνΛιτιστοϊ Ρ, ο άπονοΌη-
μίνοϊ Ρ

ΡβΐΗηθά (1)6), πίτροϊ γίγνομαι (Εν,Τ.)
Ρίΐθδ θί δίΜΙΙ, ναςροί ΐϊ-ιρί νίκροϊϊ ττιίΓΓΜκότί;

(Εητ.)
Ρί1§ΠΠ1 : Μ8β άποδημητήϊ (ΤΚηο.), ΟΤ άττο-

δημαν <κ«ϊ (ΡΙαίο), ΟΤ άΐΓθδημ€ϊν ιτροϊ τά

ίίρά (Λ'βίί.)
ΡίΙ^ΓΪηια^β, Ρίΐ^ηαι'β Ρι•0£Γβ83, ή ίκ«ΐο-«

ιτορίία (ΙΊαΙο)
ΡίοηθβΓ : Ρλγ(ι7 ο£ ρϊοηββΓδ, οί β-ροοδο»
(Χαι.). Βθ α ρίοηεβΓ, -ιτροοδοπ-ο^ω Ρ

ΡΙα^ίίΙΓΪδϊ, αλλότριων λωιτοδντηϊ ίττίων

(^ΙηίΑ.)
Ρ1»7ίηϊη§ : ΡτονβνΙ, Μβ.η 8, ρΐ^ΐΐιϊη»
οί ΊΗθ §0(18, τταίγνιον β«ων (ΡΙαίο)
Ρίοαδίΐηί, ούκ αηδή* (ΡΙαίο)
Ρΐ611Π8γ, 1Γλ€νρΙτΐ«^ Ρ
Ρίαπ^βά ίη ίΓΟίαοΙβ : ο/, μίβίστηκ' αΐβυ <

ϊ

τάμήχανον (Ε%ίΤ.)
ΡοϊηΙ (ιιρ ίο 8>), μ^χρι τού γ€ Ρ. Σιίΐΐΐβ
βίΟΓ^ νίίη κοαιβ ροίηΐ ίη ίί, λογίδιον
γνώμην ίχον (Α τ.). ΤΗ θ 8ί8,Ϊ6ηΐθΐι(ί

Ηβ.νβ ΠΟ ροίηΐ, τά λίχβίντα ούδίν τιτρώσ-κ»
(ΡΙαίο)
Ροϊηί οιιί, άττοφαίνω αηά αποφαίνομαι Ρ

ΡοΙΙ-Ιαχ, το <ττικίφάλαιον (ΑΆ«1.)
ΡοβίΙίοη : ^ΛΓθ »Γβ ίη ίηίβ (ίηιρβΓίαΙ)
ρΟΒίίίοη, ίν τωδι καθίο-ταμιν (ΤΗΐίΛ.)
Ροβίαΐηίβ (βηοβί.), αίτημα η (ΑηβΙ.)
ΡοίίβΓ ίΐΐιοαΐ, καλινδ&μαι (ΙβΟΟΤ.)
ΡονβΓβ (πΐί^ηϋββΐ;), τά καρτίρώτατα

(8ορΗ.)
ΡΓβο»ιιίίοη8 (1»ο1ε οί) : ς/", πολύ το άφ»-
λακτον «ίρήο-ομο» (ΤΗ,ΉΟ.)

ΡΓβΟθάβηί, παράδ<ιγμα η, Ρ

ΡΓβοϊδϊοη, το άκριβίϊ ΟΤ άκριβίϊ τι Ρ
ΡΓβάίο&ίβ : ΡΙαίο ηβββ βνομα αικ£ ρ^μα
/οτ 8υ1>)θθ1; αηά ΡΓβάϊοβ.ίβ

ΡΓβί*7 ^Ί ""* κομψ<!» (^1»^βί.), κομψό
σοφίσματα (Εν,Τ.)
ΡγΪοθ : Ρηοβ8 Ηανβ ίβΐΐβη, αϊ τιμαΐ άνιίκαχη
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(Όβτη.). ϋοαοΐβ *ηβ ρποβ, διπλάο-ιον

τή* τιμή» (ΡΙαΙο)
ΡΗδΟΙΙ (ϊη); φ. δ<σ-μοΐ$ ην κατηναγκασμίνο!
(Ενν.)
ΡΓθίβ88 (ηί§η ριτηοΐρΐβ), τά δίκαια προτ«£-
νομαι (Β 6)71.)
ΡΓθ£β880Γ, σοφιο-τήϊ 771

Ργοπιο^ΘΓ, ό ΐΓρυταν««<τα5 ταβτα (ΰβτη.)
Ργοπθ (ίο βηά £&ιι1υ), προν<»πή« ίϊ τ6 λοι-

δορΛν (Ειντ.)
ΡΓθρηβΟ)Τ, τά μάντίων (Εν/Τ.)
Ρΐΐη, σ-κώμμα πάρα γράμμα (ΑτίβΙ.)
Ριιρρβί : φ. & κάλο; άνδριάϊ (Ώβτη,.)
Ριιρρ^, κννίδιον η, Ρ

Κα§8 : φ. άμφίβληστρα σώματοβ ράκη
(Ενν.)
Κρο.αΐοϋι-αηΐ : υ. 01)3ίϊη»ίθ, αηά φ. Ρτο-
νβΤΟ, ιτρί)5 κίντρα λακτίζίΐν V
ΙΙβοαηΙινΙίοη : φ. παλίμφημοΐ άοιδή (Εν/τ.)
Ββάηοβ (θχρβηάίίυΓθ), σνο-τΛλω Ρ
Κβ1ϊ§ϊοη (ηΐ3,ίΙθΐ•8 οί), τα προ« τοΰϊ θ«ν$

(Ιβοοτ.). Νοί £ογ Γθΐϊ^ίοη'β 8ίΛβ, οΟ
τοΰ β€£ου χάριν (ΤΗΐκ.)
Βεπιαϊηβ, λείψανον αηά λείψανα η, αβ
θανόντο; λείψανα (κίορ/Ί.)

ΚθρΓβδβηί ρβιϊβοί;^ (ίη :ιι•1;), απεργάζομαι Ρ
Εβδρβοίίαΐ άίβίβ,ηοβ (Ιτββρ 8,1), ασπάζομαι
πόρρωθεν (ΡΙαίο, Εν,τ.)
Κίοΐι : φ. καλλίπλουτο5 πάλι» (Ρίηά.)
Κίδϊη^ (£γοπι ίΗθ §Γ8,νβ) : φ. άν€λθών ίξ
άνηλίων μυχών (ΕΐΙΤ.)

δαΙίβΠυ £β8.<Λ1ΓΘ8, τά μέγιστα (ΤΗνΛ.)
δαύβΐΐΐύβ (οοπίβπιρΐιιοιιβ), κόλαξ τη, Ρ
δανβ ί,Ηβ κίίικιίίοπ, <5 θίσ-θαι το παρόν
(ΊΊιηο.)
8θ8.Γβ αντΒ,γ, σ-οβε'ω (Αγ.)
δβαβοη (^Οοά), εύετηρία /, Ρ (αίβο Ργοβ-
ρθΓΪί^)
δβίββη, πλεονίκτη», 11%, Ρ, πλεονεκτικά* Ρ.
Ββ Ββίββίΐ, πλεονεκτέω Ρ
δβίββίΐπβββ, πλεονεξία /, Ρ, Ιδιοπραγία /
(ΡΙαΚή

8β1£ννϊ11 (αοίβ οί), αύθαδίσματα 11, ρΐ
(ΑββοΚ.)

δβΐίβ (θ1&88 θ£), το θητικόν (ΑτΐίΙ.)
δθΓΪββ (1θη£), αβ πολλά ίστιν εφεξήϊ (Όβη\.)
8Η&.Π1 (πΐβΓθ), άλλωϊ όνομα καΐ ουκ ϊργον

(ΤΗν&.)
8ί £Πα1 (οκ//. ), επίο-ημθ5, λαμπρόϊ, ίπιφανήϊ Ρ
δΐίβηοβ £ογ οοηββηί : Ρτονβτο, τήν οτγήν
ο-υγχώρηοιν θίΐναι (ΡΙαΙο)
δίπΐρ1Ϊ0ΪΙγ, εύήθεια /, Ρ, ΤΟ είηθί5 (ΤΗκ,Ο.),
το άπειράκακον (Ι'/Ίπο.)
8ίηβ\ν8 ο£ νβΓ : ς/". χρυο-2>$ καΐ άργυροι,
8θεν δ τ< πόλίμοϊ καΐ τάλλα (υπορ<!

(Τ/ίΚΰ.)
8ίη§1β ΟΟΠΙΟΛί : ς

/"
,

μόνο; μόν» μάχην
ο-υνάψαϊ (Ευ/Τ.)
δΐίϊπι Λβ ιιρρβΓ ,αΪΓ, ίξακρ£ζ€τ' αίθί'ρα
(£Ίίτ.)
βΙβ,υ^ΙιίβΓ (ππιϊιιλΙ); ς

/! Ικτ<ινον <κτι(νοντο

(^ΖίΓ.) ; ϊτίροί άφ' ίτί'ρου ?θνΐ]θ-κον

(ΤΑ«ε.)
8πΐ8.Γΐ; ίη 80θΐβυ7, κομφοϊ 4ν ο-υνουσ-£α (Αν.)
8οΙ)θγ (»ηβίαρΑ.) : 8οΙ>6Γ ϊη οοηιραΓΪβοιι
ν/ϊΐη Γαηάοπι ΐβ,ΙΙίβΓβ, νήφων παρ* <1κή
λ{γοντα$ (ΑΗβί.). 8οοβπη§ (αά).) νη-
φαντικάϊ (ΡΙαΙό)
δθθίβ.1 βοΐθΠΟβ, ή πολιτική Ρ
8Ο0Ϊ8.1Ϊ8Π1, ή κοινωνία ή πολιτική (ΑΉ&Ι.),

ή π<ρΙ άνθρώπονϊ προϊ άλλήλονϊ κοινωνία

(Ρίαίο)
8οιιρ (ρβ»), ϊτνοβ η, Ρ
δραΐΉϊηξ (βηίβί.) : ν,χβ άνήριθμον γ&αο-μα
(ΑβββΗ.)
δρβοίβο (νιιΐβΐ.) (πιβάΐοαΐ 1»πη) : φ
. ϊν τ•
οϋδ' (ν κατέστη ϊαμα (ΤΚηο.)
δρίπΐ (ορρ. Ιο ΓιβϋβΓ), διάνοια ορρ. Ιο
ανάματα (Συβίαβ)
δρΓ01ΐ( 011 υ

,

ί|ορμ€νίξω (8θρ/\.)
8<}118,ΓΘ (ΠΙΪΗΙ&Γ^), τιτράγωνοϊ τάξιί (ΤΗνο.)
δΐ8.ηίϊπ§ 8.ΓΠ1^, ο-τράτηιμα ο-υνίο-τηκάί
(Ώβτη.)
8ΐοπι&<;1ι : ν. αίβο Αρρβηάχχ Α

8ΐοπτιϊη§ (ο£ οηθ ϊη %τβΒ.ϊ •ν?Γ£ΐ1;1ι), ο-κηπτο«
ουκ άνθρωποι (Μεηαηάβτ)
δίΓβΙοηβά ουί αγπι (ο£ ίηβ Οττββ,ϊ Κίη§),
χ«1ρ νπ«ρμήκη< (ΗβΤ.)
8ίΓβη§4η1β88, άμβωνα* V (ββρ. ο/ ρΚοβΙβ)
Ρ (ίη ββηββ ο/ "ννβίΐ^Ι^)
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δΙιΛβ : ν. αίβο Αρρβηάίχ Ο
ΒίτοΏξ ροβίΐϊοηβ, τά καρτ«ρά (ΤΗυ*.)
8α1))θθ4; (Ιοροιιΐ), όνομα η (ΡΙαίο)
δυΙ)3(»ηϋα1 (θ£ ρβΓδΟΠβ), ιτλονσιο*, ιταχνί
1', αβ οι τταχίΐ5 καΐ πλούσιοι (Αγ.)
8\Λ>ίίΓΆίανα, 8ιιΙι]βς-ϊ ζη&Ιίβι•, το ίητο-

κίίμ€νον : ν. αίβο ΜαΐΐβΓ
δαρβΓοάάβά, ίπιγιγνόμινο! (ΑτϊχΙ.)
δυρρίϊαιιΐ ροδΙιΐΓβ , γοννπτιΐϊ ίδραι
(^ι*τ.)
δηρΓβπιβ1γ πηίθΓίιιη&Ιβ, Λ τι» Αλλη, δνο--

τνχ€στάτη (Εν/Τ.)
δυβρβοί (νβτό) : θ

/, τέντα νπό"τττω5 ίλάμβανι

διιβρβηά (οηβ'8 άθβίση), Ιπσχών «Ιν £ρ-
μηκίν (ϋβπΐ.)
δνϊαΐΐηβΓ (£00(1), νήν {ιηο-τάμ£νο« Ρ,
νοισπκόϊ (ΡΙαίο)
δρηρίΐΐΐιί^β, ο-ννασχαλάω Γ

δ^ηίΐΐββϊβ, ο-ύνβ«οΐί /, ΟΤ Ό86 σνντίθημι ΟΤ
σνγκίΐμαι

ΤαβΙβ : Η&νϊπ§ ί&βίβά βίβββίη^β, ιτπΓΐιρα-
μί'νοϊ αγαθών (Τ/ιιιο.)
ΤΗβοΙορ;^ : ΙηίΓοάαεβ α ηβν ΙΙ1Θ0Ι057,
καινά δαιμόνια €Ϊσφί'ρίΐν (ΡΙαίο)
ΤΙιΪΒΐΙϋ : Ρτου&τύ, ο4 γάρ άκανθοι (Αν.
/ταςτη.) ϊ.β. ηοίηϊη§ υββίΘββ
Τπνϊηίη^' (ο£ αίΗ1οΙβ5), άναγκοφαγία /

(ΑτχβΙ.)
ΤΓ&ναϊΙ : ς

/! ιγ»ϊ γάρ οΰ φιλώ άτικτον,
άμόχθησα; (ΕαΓ.)
ΤΓ£ΐνβ8ί7, φαΰλον μίμημα V

Ττϊίΐΐ : ϊίΐΐνθ οΐΐθ'β Ιπ&Ι, κρίνομαι
Τη^Ι^ρη (ϊη ΛΓοΜίβοίιΐΓβ), τρίγλνφοϊ /,

τρίγλνφον Π, Ρ
Ταπί οιιί (ηβωί.) : αβ κάκιστο* ανδρών
Ικβίβηκ. (Ευ,τ.)

Χ7ηοοη8<;ί<;αίΐοηΛΐ, παράνομος. Ρι-οροβθ β,η

ιιηοοηδίϊίιιΐίοη&Ι ιηβαδίΐΓβ, παράνομα
•γράφω (Ώνηι.). ΙηάίοΙ £ογ υηοοηκίί-
ίυίϊοηβ,Ι ρΓοροβ&Ι, παρανόμων γράφομαι
(Οβτη.)

υηίνβΓβΐί^ : ηββ το πρντανιΐον τήϊ σοόία;
(ΡΙαίο, οη ΑΐΗβηβ), αηά ν. ρ. χχ
Όϋϋίγ, το αντίκα χρήσιμο* (ΊΊΐΗΟ.) : φ

Ιδία ίκάοτω χρήσιμον και ύπίρ τον κοινή

ώφΑιμα (Χβη.)
ΙΙίΙΟΓ (αφ-.): <•/" Ιν πινία μνρίο, «ίρ
(Ρίαίο)
ϋΐίβπηοβί ρβΓίβ : αβ 4κ πιράτνν γήι
(ΤΑυ,ο.)

ν.ιϊη : δρ&κβ ηού ίη ναίη, ο*χ ήλί»<π
τοίττοί (8ορΗ.)
ν&ΥΙβγ (βνίΓΓΟίιικΙβά 1>7 οΙϋΓβ), Αγκ<Η
άμφίκρημνον (ΕΐίΓ.)
ν&ΓΪεά : Ι η&νβ \\βΛ α βίΓ8.η§β Μΐά
νβ,πεά βχρβΙΊβηοβ, πίπονθά η καινό*
καΐ ιτοικΛον (Μεηαηάβτ)
νβηΪΒοη, τά Ιλάφίΐα (Χβη.)
νθΛ, ρήμα η (ΡΙαίο)
νβΧΙΐϋουβ, λιπτηράί, 8υσχ<ρήϊ, 4-ιταχθήϊ Ρ

,

Αηδήϊ Ρ, λιπτρά* V

νο°;ιιβ ((Ηϊπζί; ϊη), τά ιτιριτρίχοντα (ΡΙαίο):
ο
/, αϊ μάλιστα ίπιπολάζουσαι δόξα ι (Ατ\&.)

ν7β,11ε (ιηβΙαρΚ.) : Λνϊΐΐι ςπίβί ν&ΐκ ϊβ

Ιϊίβ, άφ" ήο-νχον ιτοδ05 (Ευ>τ.)
"νν»ΓΓΪ0Γ, άνήρ ξιφηφίρο$ (Ευ,Τ.)
\νωίβ (βωδβί.), φθορά/ Ρ
Λν&χβη ί»ί, άγαν ιταχυνθίίί (ΑββοΗ.)
ΑΛΓββΙβΓΠ άΪ8ί.Π0ί, τά ιτροί ίσττίραν (ΤΙιιιί.)
λνΐΐΛ* £ο1ΐ7 ! τή* μ»ρία5 (Ατ.). "ν^ΐιβΐ

ίηβοίβηοβ ! τή» παρρησίας (ΑΓβηαηά»τ)
^νΐιοΐβδίΐΐε αηά Γβίαίΐ (ΙβαΙβΓ, κάιτηλο« και

■π-αλιγκάιτηλοί (Όβττν.)
^άηθ-βΐιϊη, άσκόϊ τη
\νΐησ (π§ηί), τί. δ*ξιάν Ρ; (Ιβίί;), το Μ-
ννμον Ρ
νΐϊύι, ξίν αηά ο-ΐν : ν. αίβο Αρρβηάνε Β

\νοο<1βη •νρ•&1ΐ3 : ΡνουβτΙ), ξύλινον τηχοι

(Εβτ.)
\νοΓΐά (ϊη ίηϊβ), <νβάδ«; (ϊη ίηβ οίηβΓ),
4κ«Ι. "ννοΓίά (ίΗθ Ογθθ^), το "Ελληνικίν
Ρ ; (Λθ ΟΠθηίΛΐ), το βαρβαρικόν Ρ
"ννΓοασηί;

(»11 ΓΪοηΐ7), ττανδαίδαλοϊ (Ρίηά.)



ΑΡΡΕΝϋΙΧ Α

Ν0ΤΕ8 ΟΝ ΟκΕΕΚ \νΌΚϋ8 ΡΟΚ ΜίΝϋ, ΗΕΑΚΤ, ΕΤ<3.

φρΗΝ

(ϊ
) Ιη ίίβ ΒΪή<Α ρηγβίοαΐ ββηβθ φρήν, οτ ΓαΙηβΓ φρένα, άβηοίββ 'πΗάτίΙϊ', αβ ΐη τά?

φρένα: διάφραγμα τιθέντι: (ΡΙ&ΐο, Τΐιιΐ. 70 Λ
) 8,11(1 το διάζωμα, το τον θώρακος, αϊ κπλοι 'μιναι

φρένα (Απ3<). 496 6 11). Ιη Ηοιιιογ ίΐιο ρη^βίοαΐ ββηββ οι φρην αηά φρένα ίβ 'ίηθ ραιτίβ
β,ίιοιιΐ; ίηβ ηθατΐ', Σι&ΰχχρταββοτάϊα. Τηβ ΟΓάίηαΓ^ Ηοπιθπο ββηββ ίβ ΐηβ ηβαι•*, ω (1) ΐηβ
ββαΐ οί ίΐιο ίββίίηξβ, (2) ΐηβ κεαί οί ίΐιο πιοιιί&Ι ίαουΐΐίοβ. Ιη ΗβΓοάοΙηβ ίΐιβ τνοπΐ οοοιιγβ
ίΙΐΓβθ ίίιηββ οηΐγ1. Ιη Τι•α,»θ(ϊγ φρην αηά φρένα ογθ νβιγ ίΐβφίβηΐ ΐη ίΐιβ ββηβββ οί

4 ηβατΐ ', ' ιηίηά ', ' ■κτϋβ ', ' ίηουβίιί '.

(ϋ) ΚιιϋιοΓ&Γά 2 ροίηίβ οιιί ίΐιο,ί 8,11 ϋιβ βχαπιρίβδ οί ίΗβ τίνοιτά ΐτοηι Αΐ'Ϊ5ίορ1ιαηβ8
ΟΟΟΠΓ Ϊη Ιγτίοαΐ ρα680§θ8, ίη ραΓοάγ, ΟΓ Ϊη Π10θ1ΐ-ίΓ£1§θ<ΐ7, ΘΧΟθρί ω Ζιΰ βασιλιΰ της λιπτότητο:
των φρινων (Νιιοββ 153) αηά ΊΤιββτη. 291, Βαηαβ 584, 1/1/8. 482, «Ήβη ϋ ίοπηβ ροτί οί ΐηβ οΐά-
ίακίιίοηβά ρ1ΐΓ&8β νοΰ: και φρένα, β.§. οϋ γαρ μοχΧων διϊ μάλλον ή νου και φρινων (£>/8- 432).
Τηίβ ρηΓΕβθ ϊβ ίοιιιι ά ΐττίσβ ίη ίηβ Βββί ροΒβΛΙβ αηΐηοιϋ^— Ι)βηιο8Ϊηβηβ8: τούτοι: βελτίω
τίνα νουν και φρένα: ΐνθιιτι (ρ. 332) αηά νοϋ και φρινων αγαθών κα\ προνοίαι πολ\ή: (ρ. 780).
ΓΌγ ίΐΐθ άαρίίο&ίίοη νοϋι καϊ φρένα οί. ίηθ Ερίο κατά φρένα καϊ κατά θνμόν αηά κραδ'ιην κάί
θυμόν, 8,130 ίηβ ΙίΟ,ϋη τηβτΐΒ αηΐτηαβΟΗί. Γογ ΐηβ βητνίναί οί βη οΐά ρηιταδθ ΙΠΐθ νους καϊ
φρένα οί. οπγ 'ηββ,Γί αηά βοαί', Ίηίβηΐί αηά τηαίη', Ίπ^η^νΕίγβ αηά ηβά^θβ', 'ρηοΐίοαηβ
αηά βίηηβΓδ'. Οί. αίβο ΐηβ βητνίναί οί ΐηβ αΐΌηαίο παντι σθένιι3.
(ϊϋ) φρένα οίίβη (Ιοηοίοδ '-πΐίβ' ίη ΗοπιβΓ, αηά, ϊη οοηηβχίοη -^ίίη Λνοτάβ ΙίΊΐθ

συμφορά, βνεη ίη Αί,Ιίο ρι-οδθ, ϋ ΓϋίοΓΗ ίο ν>ϋβ Κ°>η8 ν?Γοη^, ϋ.£. συμφορά των φρινων
(Αηαοοίάθθ 20, 29) αηά παραλλάττιι των φρινων (Ιινβίαβ /νας/ηι. 58) : οί. φρινων άφορία
'βΙβΓίΙίίν οί •»ϋβ' (Χβη. 8ρτηρ. ίν 55),= άφορία ψυχή: (ΡΙαίο Εβρ. 546 α). Τηβ Ιίηβ άνι•
πτιρωσβαι και πιποτήσθαι τά: φρένα: (Αχ. Ανε$ 1443) 18 οΐβατίν α ρίβοθ οί ηιοοΙϊ-ΙίΓαββάγ.
(ίν) Ίη θβπηοηβ ρβάβ8ίΓί 8ίη@ιι1αη8 ηιιηιβπιβ ταΓίββίηιηβ' βαγβ ναη ΗοΓ^νβιιΙβη ίη

ηΪ3 Ιιοχϊοοη, ηηάθΓ φρην. Ιη ΡΙαίο ΐηβ βίη^αΐατ φρην Ϊ8 ίοηηά ί\νϊοβ (ΤΚ&ιβΙ. 154 υ, 8ψηρ.
199 α), ίη Ιιοΐιι οαββ8 γο£ογγιιι§ ίχ> ΐηβ ίαπιουβ Ιίηβ οί ΕαηρίάθΒ (Ηϊρρ. 612) οΑβη ραΓοάίβά
1)^ Ατίβΐορηαηββ :— ή γλωσσ' όμωμοχ', ή δι φρήν άνώμοτο:. Ιη ΐηβ Τ)ιβαβΙβΙιΐ3 ΐηβ 'ννοΓάβ
8.ΓΘ ή δί φρην ουκ άνέλιγκτο:, βχρί&ϊηβά 1)γ Εϋριπίδιιόν τι ξυμβήσιται ίηβΐ ΙΐθίοΓΘ, £ΐηά
ίοΐΐο^βά 1)^ ΐηβ ΛΤΟΓάβ πάντα τά των φρινων ϊξητακότι:, ίηϊβ θχρΓθδβϊοη οβίη§ οί 0Ο11Γ86
άηθ ίο φρήν ασονθ. Ιη ίηβ ραΒββ^β ίτοηι Ιηβ 8ψηρο8Ϊυ.τη τνβ ηανβ ή γλώττα οίν ΰπέσχιτο,

ή δι φρήν οΰ. Οί. Ιηθ ΐηηχαρηαηί β,ηηοαηοθπιβηί ίη Ατ. Βαηαβ 1471, ή γλώττ* δμώμοκ',
ΑίσχύΧον &

'

α'ψήσομαι. Ιιΐηβ 1468 Βηο^θ Ιηαΐί ψυχή Ϊ8 ΐηβ ρατβ Αϋίο, ηοί φρήν.

1 φρινήρηί, ' βοιιιηΙ οί ιηϊικί ', οοοιίΓδ ίΙΐΓββ Ιϊπιβθ ίη ΗθΓθάοΙυ8 αηά Ιπϊοβ ΐη Εαιΐρϊάββ. φρινΐτιι
ίη ΗίρροοΓ&Ιββ ηιβαηβ ' ϊηηαηιπιαίίοη οί Ιΐιε ΙίΓαίη '.

1 Ν{υ> ΡΗττ/ηίοΗιιι, ρ. 9
.

*

Οηΐ^ ϊη ίηβ ρΙΐΓβ,ββ παντί σθέτΐί, '\νϊίη αΐΐ οηβ'β ηιί^ηΓ, άοββ σθένο* βηΓνϊνβ ΐη Αίίΐο Ργο36
(Τηηο. ν 53, ϋβπι. ρ. 30, Ρΐαίο, Ι^ιαι. 646 α) : ο!, σθένιι (Ειιγ. ) αηά \ογφ τι καϊ σθένη (9ορη.).
ΧαΧκηίονΙου σθένοί (ΡΙίΐΙο ΡΗαΐάτ. 267 ο) ηββα ηοί ϋοαΜθ ιιβ; ίοι ίΐ ΪΒ βνίάεηϋ^ ηιοοίί-ΐΐοηιεπο ;

οί. σθένη Ίδομινίϊοι, βίο.
42—2
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(ν) ΝβίίηβΓ φρην πογ φρΠ>£! βΙιοιιΜ 1>βΠ8βά ίη οπτ πιοάεπι ΟτΓββΙι ρΓΟβθ. Τηβ βπρροΗ
4ο Ιϊβ £αίηβ<1 ίτοπι ίηβ ίηβίβ,ηοββ §ίνβη αϋονο ίβ ί&Γ ίοο βΙθηάθΓ αηά βχοβρίίοη&Ι. ΤΙιθ
ΓΕίβηβββ οί ίηβ •ννοΓ(1 ϊη Ιοηίο ρΓο86 ίβ Γβιηατίαώΐθ, νίηβη •\τθ οοηβΐάβΓ ίίβ ίτβαηβηον ίη
Ερϊο αηά Τγε§ιο.

ΓΝώΛΛΗ

γνώμη ϊβ α νβΓν υ3β£υ1 \70γ3 £ογ οπτ ρκ>86 οοπιροδίϋοη, ββρβοΪ8.11ν Λνηβη ίί ϊβ ϊηίβηάβά
ίο οβ ίη 4ηβ βίγΐβ οί Τηηογάίάββ. 14 ίβ 4ηβ 0Γ<ϋη3ΐγ ΤηηογάίάββΛ μγοιχΙ ίθΓ 'πιίηά".
Ι4β οηίβί ηββθ &γθ:—

(ϊ
) 'Μϊηά', 'ϋη<ΐ6Γ8ΐ8η<ϋη§': —γνώμην ικανοί (Ηθγ. ϋΐ 4); γνώμης ξύν*σις (Τηπα

ί 75); την γνώμην ίχιιν προς τι 'βίνβ οηβ'β τπίηά 4ο & ίηίη§' (Τηηο. ν 13); γνώμην
ίχιιν 'ηηάθΓδίαηά' (Αγ. ΑβΗ. 896 &ηά Τγ8£Ϊο); Αγραφοι μνήμη τής γνώμης '&η ηηνττίίίεη
Γηοιηοηίΐΐ ίη ίηβ ηθ&τί' (Τηηο. η 43); γνώμης άπτισθαι 'αΙΪΘΟί ίηβ ηβαά' (ο£ νπηβ)
(ΗίρρΟΟΓβ,ίθθ).

(ϋ)

'

«Ιηά£ΐηθηΙ

'
:— οβ γνώμη τη δικαιότατη κρίνιιν '4ο άβοϊάθ ίΐοοοΓ(ϋϋ§ 4ο 4βθ οββί

οί οηβ'8 ίικίί^ηβηΐ' (ίη 4ηβ όϋο&ΒίΉ οα4η) (ϋθΐη. 493); το Αλιπ» της γνώμης 'ίβϋητθ ο
ί

ίηάβΐηβηί' (Τηηο. ίν 63).
(ϋί)

'

Ορίηίοη':—τ6 πλείστον της γνώμης '4ϋθ §βηθΓ&1 οοάγ οί ορίηίοη' (Τηηο. ϋΐ 31);
το ίιαλλάσσον της γνώμης

' άϋϊβΓβηΟΘ οί ορίηίοη

'

(Τηηο. ίϋ 10) ; οϋτω γνώμην ΐχίΐν

'

4ο 08

οί ίηίβ ορίηίοη' (Τηηο. νϋ 15); γνώμην ποκΊσθαι 'άβϋτθΓ »η ορίηίοη' (Τηηο. ϋί 36).
(ίν) 'Μοϋοη' (ίβοηηίοβ,Ι) :—γνώμην «'η-ην 'ρτοροβθ α ηιοίίοη' (Τηηο. νϋί 68) ; γνώμψ

νικαν 'οεγγυ β, Γηοϋοη' (Αγ. Ννύββ 432).
(ν) 'Ρητροβθ':—άπό τοιασδ* γνώμης 'νάίΐι Βοηΐθ 8ηοη ρηιροβθ' (Τηηο. ϋΐ 92);

η ξΰμπασα γνώμη των λιχθέντων 'ίηβ ββηεΓαΙ ρπΓροβθ ΟΓ Πΐθ8,ηίη§ οί •νν1ΐ8,ί •ντ8£ β&ίά"
(Τηηο. ί 22); τοΰ τ«'χουΓ ή γνώμη 'ίηβ ρητροβθ οί ίηβ \νβ,11' (Τηηο. νϋί 90).
(νί) 'Μαχίιη', ορίηίοη οί -ννίβθ Γαβη, ββρ. ίη ΑηΒίοίΙβ; οί. γνωμόΚογία (ΡΙαίο, Ατίβί.)

βηά γνωμοτίπος 'ηιαχίηι-οοίηίηβ',

' ββηίθηίίοηβ ' (Αγ. Καηαβ 877).
(νϋ) '^ϋΐ', 'Ιηοϋηαίίοη ' :—την γνώμην ΐχιιν προς « '1)β ίηοϋηβά 4ο α ίηΐηρ' (Τηηο.

ν 13) ; άφ' ίαυτοϋ γνώμης Όί ηίθ ον?η νπΐϊ

'

(Τηηο. ίν 68) ; μις γνώμη (Τηηο. ϊ 122) αηά «
μιας γνώμης (ϋοια. ρ. 147) 'λνίΐΐι οηθ αοΐ:ι >ι•Λ '.

ΤΥχΛ

(ί
)

ψυχή ίη 4ηβ ββηβθ οί 'ΐίίβ', 'βρίτίί', ίβ νβΓν οοπιηιοη ίη ΗοηιβΓ βηά 4ϋβ ροβίβ
ΚβηβΓαΙΙν. Τηβ 8&ηιβ ηιοαηίηξ οοοητβ Γβΐθΐν ϋΐ Τηηονάίάθβ »ηά ίηβ Ογη,Ιογβ, Θ.&. σωτηρίας
αν της ψυχής άποστίρήσαι (Τϋηο. ί 136) ; ϊτ»ρι γ^γ ψνχης κίνδυνηίίΐΐ' (Αιαϋρΐιοη 115. 15) ;

την ψνχην και την οΰσίαν τα>6ς αφι\όμίνος (Αβδοηίηββ 39. 43).
(ϋ) 'ΡβΓΒΟη': —08 4ϋθ Π10θΐ£-ίΓβ§ίθ ψνχαι δί η-ολλαι δι ίμ' «'«■« Σκαμανδρίαις ροαιοιν

ϊθανον (Αγ. ΤΗββπι. 864) αηά ψυχών σοφών τοϋτ' ί'στι φροντιστήριον (Ατ. Νηύββ 94) χ
: οί. !>

αγαθή και πιστή ψυχή (Χοη. Οχ/τ. νϋ 3. 8) β,ηά πάσα ψυχή ΰποτασσίσθω (Βοπιαιιβ χϋί 1).
(ϋί) ΉβαΓί" ββ ββαΐ οί ίθβ1ΐη§8:—Χβηορηοη Ιιεβ «κ της ψυχής φίλος (Ληαύ. νϋ 7. 43),
νΛϋοη ϊβ ηο4 Α44ίο β,ην πιογο 4ϋαη όλ^ τή ψυχή (Μβπι. ϋί 11. 10).
(ίν) Ήθ8,γ4', 'βρϋίί', ΌθΌΧ&%β':—τίνα ο%σβ( αυτήν ψυχήν ΐξην ; 'ντηβ,4 8ρΪΓΪ4 άο νοη

4ηϋϋ£ βϋθ τνϋΐ ϋβ,νβί ' (ϋβιη. ρ. 842). Οί. κράτιστοι τήν ψυχήν

' 84οη4-ηβίΐΓ4θά' (Τηηο. ϋ 40),
β,ίβο ίΰψυχος &ηά (ΰψυχία. Αίβο ψυχή ηβ.8 ίηβ Ββηβθ οί 'βρϋϋ' οί αηίιηαΐϋ, &8 θηρίαν
ψυχήν ημίροΰμ^ν (ΙθΟΟΓ. 17 Β).
(ν) Τηβ ΟΓάίηβιν Ρ1α4οηίο βθπβθβ οί

' βοαί', 'ϋι4θ11βο4', 'Γββ,Βοη'.

(νί) Τηβ ΟΓάίηατν ΑτίβίοίθϋΒιη ββηβθ οί 'βουΐ', ί.β. 'νίί&Ι ρτϋιοίρίθ'.

1 βϊηαβ Ιηβ ψυχή ν&Β Ιηβ ίοπηίώη &η<1 ριίηοΐρΐβ οί 1ί£β, Ιηβ γθ»1 ιη»η, ϋ »ω ΒΠ08(ϋτι(«ά ϊη

βρβεοη ίθΓ ιηβ ττΟΓά 'ηιωι'; οί. ΡΙ&ίο, Ββρ. 496 β (ρ σμικρή τόλ« ίτακ μεγάλη ψυχή φυη. Τηβτβ ί
β

βίβο βη αΐΐαβίοη ηβτβ ίο ίηβ ψυχαγωγία Ίρίτϋναί ίωοίηβΐίοη' νίίΐη νηίοη ΒοοΓΒίββ ναβ ρορηίατίν
οΐΌΐΙίΙυά (Ογ ΚΐαΓ^ίβ οη Νιώιι 94).
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κό,ρλίΛ

Τηβ Ιβχίοοβτ&ρηγ οί καρδία ΐβ οητίοαβίν (ϋίδοηΐΐ. Ιίβ ηΐ6£ΐηίη£3 τηαγ 1>β β,ιταηββά
ϋιπ8: —

(Α)
' Ηοϋ,Γΐ ' :—ρΚρβίβαΙ οτ ςριαβϊ-ρΚ^ΗβαΙ η8β8.

(ί
) Ιη Ηοπιθγ αηά Ττβ,ββάγ:— κραδίη δ4 μοι ϊξω στήθιο: ΐκΰρώσκιι (Ηοω. Ά. χ 94);

πάΧΚίταί μου καρδία (Αθββη. 8νρρΙ. 785); 6ρχ(ϊται καρδία φόβω (ΑβΒβη. ΟΙιο. 167); κραδίη
μπάλα στίρνοισι πάτασσα (Ηοπι. Π. χίίί 282) : οί.

'

Μγ βββ,ίβά ΙιοαιΊ Ιακχ&β αί πιγ ΓΪ08

'

(δηεώββρβατβ).
(ϋ) Ιη Αΐϊβΐορηαηββ 8Λ<1 Ρ1&ίθ :—οιμαί γ€ των νιωτίρων τα: καρδία: πηδαν δ τι λ{ ξιι ' Ι

&ηογ ίηβ ΙιβαιΊδ οί Οίο γουη§βίθΓ8 πιιιβί Ιθ&ρ ίο ηβεΐΓ Λνηβ,ί ηβ -*νι11 β&γ

'

(Ατ. Νιώβ8 1891)
αη<1 ή ϋ καρδία πηδά κα'ι δάκρυα ϊκχίΐται ΰπό των λόγων των τούτον (ΡΙβ,ίο, Βψϊΐρ. 215 Κ) '.

Τηββθ 11868 βαηηοί βθ οβ,ΙΙεά ηιβίαρίιοι-ίβαΐ; ίοι• οοίη καρδία αικί πηδάν ΒΧβ ηβΓβ ρι•&οϋθΗ,11γ
ρηγβίθίΐ1. Τηίβ Ϊ8 βίίΐΐ πιογθ ίηβ οβ,ββ ίη ΡΙβ,ίο Τίτηαβηβ 70 ο

,

τη πήδησα τη: καρδίαι, -ντίιβιβ
ίηβ οοιιίεχί ΐβ ψιϋο β,ηαίοιηίοαί.
(ίίί) Ιη Απβίοίΐβ. Απβίοίΐβ ίοο κρβαΙίΒ οί ίηβ ά%σι: &ηά πήδησα οί ίηβ Ιιββχί :— ή τηι

καρδίαι αλσκ (669 α 18) β,ηά ή τη: καρδία: πήδησι: (947 ί> 29). Ηβ αίβο ηαβ ζίσι: του πιρ'ι
καρδίαν αίματα! (403 α 31). 8ηοη ρητ8,8θο1ο§γ ΐβ ηοΐ οί οοιινχε ηιείαρηοΓίοαΙ ϊη ηίπι.
ΤηβΓβ Ϊ8 βοοίηβΓ ρηγβίοει1 βί§ηίηο£ΐηοβ οί καρδία, νίζ. 'ρίίη' οί \?οοά, ίη Τηβορηταβίιιβ,

\ν1ιο 11863 το ίγκάμδιον ίη ίηβ β&πιβ 8βηββ. ΑΓΪβίοίΙθ βανβ Ιΐιαΐ 8οηΐθ ρβορίβ οαΐΐ (,ΐιϊκ μυιλόι
β,ηά Βοηΐθ καρδία (819 α 34). Οί. Λιίκΐ. ΡτούΙ. 16. 8

,

υγΙιθγθ καρδία της κλιψύδρα: άοηοίββ

' ίηβ έτογΙιβ οί ίηβ οίοοίί'.

ΉβαΓί':—πιεΙαρΉοηοάΙ ιιβε.
Ιη Ερϊο &ηά Τγε§ϊο ιηβίβ,ρηοΓίοαΙ ηΐ08,ηίη§8 ευβ οί οοιιγβθ οοηιηιοη: —άχο: κραδίην

και βυμον Ικαναι (Ηοπι. Π. ϋ 171); τάπο καρδία: λίγαν 'ίο κροίΐΐί ίτθθ1γ' (ΕηΓ. Ι. Λ. 475).
Οί. άλλ' ιΐπίρ >κ τη: καρδία: μ

' ίντω: φϊΚά: (Αγ. Νν.1>β8 86),—α ηοίθ\νθΓίηγ ηββ οί καρδία
(ιηβΙαρηοηοβ,Ι) αηιίά ρηϊ1ο8ορηίθΕΐ β,ηά ΙηβΓβίοΓβ ΑΙΙϊο ρηΓ8.8θο1ο§γ, — ' ίί ϊη ^οιιτ ΙιθειγΙ'8
οογθ γόη νβπΐ8,Μγ Ιονβ ηιβ'. Τηβ ^ογΛ βηοαίά ηβνβΓ 1)6 ηββά Οιιιβ ϊη οητ ρΓΟββ
οοηιροΗΐΙίοη. Νοίθ 8.1βΟ ΡΙ&ίο, Κερ. 492 ο, ΐν δ

ή τω τοιοντω τον νίον, το Χιγόμίνον, τίνα
οϊ«ί καρδίαν ϊσχίΐν ; Τηθ ηββ οί καρδία ηβΓβ ηια^ 1)6 ^ιΐδίίβθά αβ οοοηΓΓΪη§ ίη ει ρΓονβιΊηειΙ
8αγίη§; 80 ίη ΡΙιιΙβ,γοΙι (Μο>: ρ. 185 Ε) ίαβ πιβη οί Εΐ'βΐΐ'ϊιι, Ιϊΐίο ουίίΐβ-πκΐι, μάχαιραν μΐν
*χ*ιν καρδίαν δι μη <ίχ€ΐν.

(Β)

' Κΐοπιαοΐι ' :—ρΗ^βίοαΙ ηββ.
Ει-οϋαη (ίη ηίβ ιηριΐίι-ίΐΐ βΙοβββ,Γί', ρ. 194) 88,78 :— καρδίαν ΐκάΚουν ο

ί

παλαιοί και το τή:
γαστρί): στόμα, ον κα\ στόμαχον κοινω: κα\ονμ»ν. Ηβ 18 ΓθίβΓτίη^ ίο ίηβ οαΓάϊ&ο ΟΓίδοβ οί
ίηβ βίοηιβ,οη (08 νβηΙΗοηΙΐ)*. δοηιβίίηιββ καρδία ιηβαηβ ίηβ βίοηιαοη ίίββίί. καρδία ίη
ίηϊβ ββηδθ ίβ πβθά 1>7 ΗίρροβΓαίθβ &ηά &γ Τηαβ. ί

ί 49 6πότ( ι: την καρδίαν στηρίξαι,
ανίστρ(φ(ν αυτήν

' \ίηβηβνβΓ ίηβ άίββαβθ ίβ,βίβηβά οη ίηβ βίοπιαοΐι, ίί ηρββί ίί '. ΗίρροοΓβ,ίββ
η&,8 αίβο καρδιαλγή: 'καΐϊβηηβ ίι-οηι κίοηιαοΙι-βΛίΐθ' β,ηά ίίβ νβΓΟ καρδιαλγίω, αίβο ({/κάρδιο:
'§οοά ίοΓ ίηβ βίοπιαοη'. Βοηίίζ (Ιηάβχ ΑτίβΙοΙεΙίαιβ) ββ,γβ ίΐιβ,ί καρδία ίβ ηβνβΓ ίοιιηά
ίη Ατίβίοίΐβ ίη ίηβ ββηββ οί 08 νβηΜβηΚ.

' δίοηιαοη':— ιηβίαρΗοτίβαΙ ηββ.
Όι δίευΐίίθ ηοίθθ ίηειί ίη Αγ. ΑβΗ. 12 ΐσαχη την καρδίαν ηιβίΐηβ 'ίιίΓηβά ηιγ βίοπίίΐοΐι'.
Ιη Οοπιίο Οτββίί καρδία βοπιβίίπιβθ πιβαη3 'βίοηιβ,οη', ηοί 'ηθβτί'. 8ο β,ίβο ίη ΑβΗ. 315
ταραξικάρδιον

πιββ,ηβ ιβίοπΐ8,οη-ίιΐΓηίη£»'.

1 ΤΗβ ηοΓΠΐ.ιΙ ΑΙϋο Ϊ3 βϊνβη ϊη νοΓάβ οίοββ ογ :—οδοί τεθορύβητό μου ή ψυχή (215 ε). Ιι»ίβΓ οη
νβ η&τβ Ιοοίη Ικηπβ :—τήκ καρδίαν ή ψυχην ή ί τι 5ίϊ αυτό Ανομάσαι πλη^ύί τί καί δηχθιΐι ύτδ των 4ν
φιλοσοφία λάγων (218 α),—α ηΐ£α1ν ροείίοαΐ ρ&ββα^β.
_

» Α βοηοΐίοη οη ΑπβΙορηιηββ (ςηοίβά 6τ Ότ βίατκϊβ) η&8 ίΐίβββ νοκίβ ι—κίχρηται τζ ύτίρβολί

τ
5 Μ τηι καρδία! καί Θουκυδίδη! τό Ονομα φράξων. ¥οτ ίηβ τηβαηϊη^ΙθβΒ τό ί^ομα νβ,η ΙίββαΛτβη

οοηίεοίαΓββ βχοβίίβηΐΐ^ τό στόμα < τψ γοστρόι > . Τηβ δοηοΐίαβί ίβ βνίίίβηΐΐ^ ΓβΓβΓπηβ ίο Τηηο. ϋ 49.

42-3
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ΝθΤΕ8 ΟΝ ογ'Ν ΙΝ ΑΊΤΙΟ
(ί
) Μβ^9ίβ^^18,η8, ΙοΙΙβ ηβ ΙηαΙ ίτοπι 403 Β.α ΙΙιθ ίοτπη ξύν άτορβ ουί οί Αϋϊο ίηβοτϊρίϊοηδ

βχοβρί ίη α. νβι•γ ίβ\ρ ίηΒίβ,ηοββ, ρβχϋοαΙβ,Γΐ^ ίηβ οτγ8ί8ΐ1Ϊ86<1 ρητβΑβ γνώμην ξυμβάλλισύαι
τη: βουλή! ιί: τον δημον ότι οακιϊ τη βουλή.

(ϋ) Το ίΙΙυβίτΛίθ Ιηβ ρΓορβΓ πΐθΕΐηίη§ οί σΰν ίη Αϋϊο Οτββκ:, ΜβίδίβτηαηΒ ίβ 8£8.ίπ
ηδβίηΐ*. Οηβ οί ηίβ ίηδοτίρίίοηβ §ίνβ8 δ(σμα σιδηρά σΰν τω μολύβδω (330 Β.α), &η^ οίΕβΓΒ
οί αΐιοηΐ ΐηβ βαπιβ άβ,ΐβ ρνβ ίηβ βαηαθ τββηΐί, — νίζ. Ιηβ,Ι; ίη ρητβ Αίϋο σΰν ϊβ ηββόΐ οηΐν
'ϊη Γβ/βτβηοβ Ιο ϋβπιβ ίη αη αοοοηηί ογ βηιιπιβΓαϋοη '. 8ο Μτ \ν^βθ \ντίίβ8 ίη & ηοΐβ οη
ΙβΕβηβ νϊ 33 αιγαι άπίδοτο συν τω αίπόλω. Ηθ 8.180 88,γ8:—'Τηβ ΟτβΑοτβ Τ8χβ1γ οβθ 4ηβ
ρτβροβίϋοη σΰν. Ιη Ιηβ ίβ\ν ρΐαοββ \?ηβτθ ϋ οοοατβ ιί ηβατ1γ αΐ^α^β πιβαηΒ, &8 ηβτβ,
ϊιΐνΐιιχίνρ θ/. ϋρηιθ8ί1ιοηεκ ηβ.8 σΰν θιοΐ:, α Ββί ρητβββ. Ιη ΑηΙίρηοη, \τηο Ιια.8 &η
ατοηβΐο ίίη§β, τνβ ηηά συν τοί: θίωμίνοι: Ιστωτα {ΤΗτ. ϋ 8

.

6), ΓΛίί ϊη ίλβ Βατηβ βρβεοΗ (§ 5
)

μ*τα τών βιωμένων ίστώ:. Ιη ρΐαοθ οί σΰν τοΐ: όπλου (Τηαο., Αγ., ΡΙαίο) 4ηθ ΟταΙοκ
α1\ναγ8 8ϊΐγ μιτα των όπλων3.1 Ιί ϊβ κίπιιΐβϋ ίο ηηά Ιηα,ΐ ΐΐιβ θΓαΙοΓί> Ιβοοναίοβ, ΙιΤοατ^ηΒ,
αηά ί)ίιιαΐ'οίιυκ §ίνο ηο βχ&ηιρίβ οί ίΐιο ρι-βροδϊϋοη. 11η Αίί,ίο αββ ίβ ϋΐαβίταΐβά 1)^ Ιηβ
Ηοτηβπο θΰίλλαι σΰν Βορίτ) αηά άνιμο: σΰν λαιλαπι, οη \νηίοη Ιαάάβΐΐ αηά δοοίί Οϋεβπ-β
τίβηί1γ ΐηαΐ 'σύν ϊβ οίΐβη ρηΐ -^ηβτβ και ιηίξΜ 8ί&η<1*'.

(ϊϋ) Ρητ}'ηίοηπ8 ΙΐΒ,Β ίηίβ αββίΐΐΐ ΓβπιαΛ :— πολίτη! λίγι, αλλά μη συμπολίτη!. 8ο ϊη
Ιιβ,Ιϊη βϊνΪ8 ϊβ β,άβφΐ&Ιβ ίοτ 'ίβ11ο\ν-οίΐίζθη'; &ηά οοηΰίνίβ ίβ ηοΐ Ιια,ϋη. Τηΐβ ϊβ ρβαΗ; ο£

ΕυϋιβΓίοΓά'β οοιηηιβηΐ (ρ. 255):— 'Το -ϊνοπίβ Ιϋίθ πολίτη!, -«Γηίοη ίηιρ1γ ίβΐΐο^τβηιρ, ηο
ΑΙϋο ΛνΓΪΙβΓ β,άάβά σΰν. Ιη Ιαίβ ΟγοοΙς ϋ ΐβ ίηβ ηιΐβ ίο ρΓβηχ ίηβ ρΓθροδϋϊοη ίη βηοη
βαβββ,—συμπατριώτη:, συμφυλίτηι, συνδημότη:, συνακόλουθο:, συνίταιρο:, συγκασίγνητο:,
συνομαίμων.'

ΑΡΡΕΝϋΙΧ 0

ΝθΤΕ5 ΟΝ ΟΕΚΤΑΙΝ νΕΕΒδ

'Το ΒίΓϋβ' ίη Αίίίο.
ΕηΟιβΓΪΟΓά6 βη&Ι^βββ οβ,ΓβίηΙΙ^ ΐηβ ηβαςβ οί ΑΓίβΙορηβ,ηβΒ ίη οτάβΓ 4ο βίον ηον

'ίβηββδ, βϊηιρίβ, οοηιροβίίθ, β,ηά άβηνοά ίτοπι άίβΌι-οηί γοοΙβ, Λονοίαϋ ίηΐο οηβ αηοΐηβτ
Β,θ Οθη8Ϊ8ίβηϊ1γ 8,8 ώίρω, οϊσω, ηνιγκα, ιιηιΐ ϊνήνοχα'.
ΥϊιβΙ οί 8,11 ηο αίβϋη^υίβηββ οβί\?εβη 4\70 Βί^ηίποβ,ϋοηΒ οί ΐηβ ρΓβδοηί τΰπτω ίη Αίίίο

ΟγοοΙς,— (1) α ηο1)1θΓ οηβ, Ί \νοιιηά', 8ϋά (2) α οα,ββΓ οηβ, Ί οβαί'. Τηβη ηβ ρτβδβηΐβ 1ώ
Γββιιΐίθ Βγηορίίοα11 γ :— Ι ιοον,ηά

τΰπτω, παίω, πληγην δίδωμι.
πατάξω, παίσω.
«πάταξα, ϊπαισα.

πίπληγα.

1 Οτατηηιαίΐΐι άίτ ΑΐΙίιοΗΐη ΙταΜ/Ιΐη, ρ. 221, βά. 1900. • /.<:. § 47.

3 ΟΓ. ΙηίΓοάαοΙίοη, ρ. χζϋ. * 01. ΙηΙτοάαοϋοη, 1.€.

5 Νινί ΡΑτγίΐίίΑκ», ρρ. 259-262.
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ΙύβαΙ
τνπτω, πα/ω, πληγαί εμβάλλω, π. εντείνω, π. ϊντρίβω, π. δίδω/Μ.
τνπτήσω.
πληγαί ε'νε'βαλον (επαισα).
πληγαί δε&ωκα, πεπληγα.Ι α» ινοκηάβά
τνπτομαι, πληγην λαμβάνω.
πληγησομαι.
επΧηγην.
πεπληγμαι, πληγην εϊληφα, πληγην (χω.

Ι ατή &βαίβ»
τνπτομαι, παίομαι, πΧηγάί λαμβάνω.
τυπτήσομαι1, πληγαί Χηψομαι.
πΧηγάί ελαβον.
πληγαί εϊληφα.

'Το οοπιβ', 'ΐο βο' ΐη Αίίΐα
ιΐμι, ντΙιβΐπθΓ βϊπιρίθ ογ ϊη οοπιροβίΐίοη, Ιιαβ α1\ναγβ £ΐ ίιαίητθ ιηβ£ΐηίη§. Τΐιβ οηΐγ
ίοπηβ ίτοπι Ιη,θ βΙειιι έρχ υβθά ίη Αΐϋο οί αηγ ραπίγ εγθ έρχομαι, ΐρχιι, έρχεται, ερχεσθον,
έρχόμεθα, έρχεσθε, έρχονται3, ΐρχομαι 18 ρΓθββηΙ ίηάίοαϋνβ, ή11ίιι§ ιιρ ΙΙιη υΐαηΐί Ιί'ϊΙ 1)γ
ειμί 1186(1 8.8 Η,ϋονι:. ΤΙιυΐ'Ο \Υ8.8 110 ερχωμαι, ερχοίμην, ερχου, ερχεσθαι, ε'ρχόμενοΐ, ΤΙιβΓΘ
\ν'3,8 110 ΪΙΙιρθΓίβοΐ ηρχόμην.
Α11 ίΐΐθ πίθοι!» οί ίηο ρΓβββηί, βχοερΐ ϋίβ ίηάίοαίϊνθ, ΛνοΓΟ άβπνβά ίτοπι ίΐιο βίϋΐη ι,

νϊκ. ΐω, ϊοιμι, ϊΰι, Ιίναι, ιών. ϊΐιο ϊηιρβΓΐθού \να» ηα.
Αοηβί αηά ρβΓίθοί ίβηβββ \?6γθ βυρρίίβά 1>γ ΰιβ βίβπι έλυθ,—ίηο ίηίιΐΓθ ρβτίβοΐ 1>θϊη§

(ληλυθώι ΐσιιμαι.
"Φίβ πιιιβΙ αάά άφικόμην α βγηοηγηι ϊογ ϋχβ αοη8<;, απά άφϊγμαι βηά ήκω ϊογ ίηθ ρβιίβοί,

άφίγμην αηά ηΊιον ίοΓ ΐίθ ρΙιιρβΓίβοϊ, θηά ηξω ΪΟΓ ίΐΐθ ΛΐΐΐΙΓβ ρβΓίβοΐ.
ΚιιΙΙιβί'ίϋΓά αΛιηίΐβ ΐΐΐϋί 8.8 α ιηαίΙΟΓ οί ίίΐοΐ, 'ενοη ϊί Χβηορίιοη3 1)β βχοίηϋοά α.8

ηορβΙθβΒίγ ηη-Αΐίίο ', ϋιβΓβ β,τθ βΙΠΙ ήνβ βχοβρίϊοηβ ίο ηϊβ πιΐβ ϊη οητ Μ88.,—επήρχαντο
αηά προσηρχοντο ϊη Τηηογάίάβδ, απερχόμενοι ίη ΓιγκίίΐΒ, επεξερχάμενοι ΐη Αηϋρηοη, αηά
περιήρχετο ϊη ΑτίδΙορηαηββ. Ιη ίπβ ΑπΒΐορηαηθΒ ραββα^β (ΤΗββτη. 504) περίηρχετ ϊβ
βακίΐγ βχρϋοαοΐβ &8 αη ίπιίΐαϋοη οί ϊπίβϊο άίοϋοη, οί \ν1ιϊο1ι ίΐιο οοηΐβχί οοηΐαϊηβ ΒβνβΓαΙ
βχαιηρίββ. II ηιυβί &Θ αάηαϊΙΙοά ίΐιαΐ, λυΙιοιι Αηϋρηοη ΛΥΐ'ϋίε, ΛΙΙίι- \ν■;ιη ηοΐ }'οί ηιαί ιιγθ.

1
ΑτϊβΙορηΛηββ Η»8 αΰθι$ αΰ τυχ-τήσομαι (Ναόβι 1379). ΤηΪ8 Πΐα1<68 τυιττί)<Γθμα4 8,8 &ηΙΗθΓΪία,Ιίνβ

α8 Ίτληγία λήψομαι.
Νοιίϋβ ο&ΓβίοΙΙ; Ιαβ ίοΐίοτϊηβ ΒβηΙβηοββ:—ηλΐ77(1< ίττέθανεν . . .καΐ 6 ττατάξαί διέφνγιν (Τΐιηο.
νϋί 92); τψ ιτατάξαντι τύττταν παρεκε\*ύσα.το (ϋειη. 1264); σύ μι ά,κραον τυτττήσειι οΓ« 8» άδίκωι

«•λΐ77« λαβείν; (Ρ1»Ιο, Ηϊρρ. Μαί. 292 8).
Τηβ Ιοηίο άϊαΐοοΐ βαρρίίββ ίηβ ίοηηβ (τνψα, τέτυμμαι, έτύτην, έτυψάμην, &ο(1 πλήσσω, πλήξω,

ΐνληξα, έπληξάμην. Ιη Αβ8οη}Ίιΐ8 ΙΙιβΓβ ϊβ αη αάαίΐΐοηαΐ ίοηη {τταίσθην.
3 Τηίβ αρρίϊββ ηοΐ οηΐ}- ίο Ιΐιο ΒΪηιρΙβ νβΛ, 1>υ( αίβο ίο Ιΐιο βοηιροαηάβ, βχοβρί ίο νττέρχομαι
νηβη υββά ϊη Ιηβ βεηββ οί /ακη υ,ροη, οτίηρε. Ιη ΐΗαΙ οαββ αΐΐ ίηβ ίοπηβ νηίοη, ίη ϋιβ ηιο&ηίιΐβ
00 ν,ηάΐτ, \ν«Γϋ ηοΐ Γθοοβηί5ί>ι3 ίη Ληίο, «ιϊγθ αί οηοε εηηοϋίειΐ, αηά ίη Ιΐιβ ηιείαρηοηεαΐ ηιβαηίη^
ύνέρχωμαι, {ηκρχοΐμην, ύτίρχου, ύπμχόμίνο!, ύττηρχόμην, αηά ύττελεύσομαι, τβρίαεβά Ιηβ ίπτίω,
ύπίοιμι, ϋτηθι, ύττιίναι, ύττιών, ύπ-ηα, αηά ϋπειμι άβηιαηάβά \>γ Ιηβ βίαιρίβ εί^ηίΰοαίϊοη (Λ'ί•(»
ΡΗτΊ/ηίοΗχα, ρρ. 109, 110).
5
Χβηορηοη'β αβακβ ίβ ηιοδί οοηίΓαάίοίΟΓ^, β.§. Αηαο. ίν 7. 12, και παρέρχεται πάντα*, ο Μ

Καλλίμαχο*, ώ» 6ρ? αύτον παρώντα... Οφϊοραεάία ίν 1. 1 και δηλώσαν ότι 'έτοιμοί ιίσι μάχεσθαι, εΐ τ<5
έξέρχοιτο, ώϊ ούδεϊϊ άντεξ-βειν, απηγαγεν.
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' Ιί οπϋοβ νίΐΐ Γβπιοτβ ιτροσηρχοντο ίτοιη Τηπο. ϊν 121, ίηβ7 βχβ οοιπκΐ Ιο ρη>νβ ίη»1 ϊη
1118 β ι νΙο ΙηβΓβ Ϊ8 ηο οίηβτ ρτοοί οί ββχΐ^ Αίϋα' ^Γίίη Γβββχά ίο ίπήρχοντο (Ήπιο. ίν 120),
Κηΐηβι-ίοΓά πτ§β8 11ι3.ΐ νηβη α ιτοΓά ίβ ηοί οηΐ^ φιββίίοηαοΐβ ββ ΓεξοκΙβ ίοπη, οηί αίβο
Ι1ΓιίηΚ;11ϊ^ί1)ΐ6, ίηβΓβ 18 Λ 8ΪΓ0Π§ 0886 8£αίΐ18ί ίί. Ιη ίηβ Ιι^βΙΟβ ρ8888£β (147. 34) άΐΓ€ρ-
χόμίνοί 18 οΐβ&τΐ^ ΟΟΓΓΙΐρί ; ρτοοαοΐν ^6 η)ΐθη1(3 Γβ&ά άμτ7(χόμινοι.
Γγοπι ίΐΐβ ηβ&ξβ οί 1^8188 ΚπίηβΓίοΓά άβΟΪάββ ΛαΙ ίλινσισθαι, ίΚΐυσοϊμην, ΓΚενσόμακ!

ν/βτβ βοοά Αιιίο. Τΐιβ ίηίατβ 8Ϊ£ηίηο&ίίοη οί ιιμι Ϊ8 Ιαιονη οηΐ ν ίη ιΐιβ ρτβββηί, αηά ϊη
Αΐιίο ιΐκ; βαηιβ ίβ αΙτΛ-ανκ Ιπιβ οί αΐΐ ίίβ οοπιροηηά*. Οη 8βοοαηί οί ϋιϊβ βαττεηάβτ οί
ίίμι ίο α ίαίατβ 8βπ8β, ίηβ ϊηϋοαίίτβ ίλήσομαι ίβ ί^ηοΓβά ϊη Αίίίο. 8ο βίτίηςβηί ίβ ϋβ
ρ&Γβίπιοηγ ϊη Γββρβοί οί ίοπιιβ.

'Το οηγ' ϊη Δ**ϊο.
Ιη Αίίίο ίηβ 1 \νο βίβτηβ ωνι ααά πρι ^τθγθ άονβίαϋβά ίοββίηβτ ίο ηιαίίβ αρ ίΐιβ νβτΐ

οοιτββροηάίηβ ίο οατ Εη§1ίβη 'οη^'. Τηβββ &τβ ίΐιβ ίβηβββ &η<1 ιηοοάβ 88 αββά 1>}-Αίτιο
ννπίβΓβ': —

Ρτββ. ωνοΰμαι : &ηά 8ι&}., ΟρΙ., ΡατΟβ.

Ιτηρβτ/. ΐωνοΰμην
ΤΉΙΐιΤβ. ωνησομαι
ΔοτϊβΙ. ι'πριάμην : αηά 8ιφ}., ΟρΙ., Ιτηρετ., Ιηβη., ΡατΟα.
Ρετ/. ίωνημαι : αηά Ρατϋβ.

Ρα»βΐυβ
Ρτεβ. ωνοΰμαι ΑοτίίΙ. (ωνήθην
ΙΐϊΐρβΓ/. ΐωνούμην ΡβΤ/. (ώνημαι

νβτΐ>α1». ωνητίοί αηά ωνητόί.
ΡΙαίο ηββ όταν οί ΐωνημίνοι μηϋν ξττον ίλιίθιροι <ίσί των πριαμίνων (Ββρ. 563 Β);

ΠοκαΟΒίΙιοηοβ 6 ωνονμινοί νινίκηκι τον λαβάντα (αν πρίηται (ρ. 309). Χβηορηοη οοηίοπηβ
ίο Αίίίο ηβαςβ ίη νββί. ίν 18, \ν)ιβΓ6 πρίασθαι, ωνήθη, ωνοννται, ωνηθίντα ΟΟΟΟΓ ίο§βίηβΓ.
ΑΓίδίορη&,ηββ ηαβ πόσου πρίωμαι ; ίοΐίολνβά ο>' ωνησομαι (ΑΰΗ. 812).
Νοίβ ίηβ ρεηρηΓαββδ :—

πράσιν (ΰρίσκο '&ηά α ρατοηαδΟΓ' (Αγ.)
τρίτον μίροί ωνιον ΐστω

' ΟΒ ίοΓ 881Θ" (ΡΙ^ίο)
ωνην ποιούμαι) «η- ηη^Ηβ-ςθ" ί1*6™•)

Τηβ -^νοΓά αγοράζω, -ννηίοη ηιεαηί οΓΪρηβ,ΙΙ^ «Ι αίίβηά ίηβ αγορά
' βίίηβΓ οη οπβϊηβββ οι

αβ α ΙοβίβΓ, οβοαπιο ιιΐίίηιαίβΐ^ (θ.ρ. ίη Όβηιοβίηβηβδ) βγηοηγηιοηβ \ηίη ώνίομαι.
ϊμποΧάω ίβ 8 ηββίαΐ Τ6Τ8Θ ^ΟΓά, θ.^• ονκ ίΚήθ(ροί άλλ' ϊμποΚηβιΙς (8ορη. ΤταοΗ. 250).

8ορηοο1ββ αίβο αβββ ϊξίμποΧάω αηά ΐμπολητός. Οί. αίβο Αγ. Ραχ 367, 563. άπιμνολάα
οοοιιτβ ββνβΓαΙ ίίηιββ ίη ΤΓΟββά^ ίοΓ 'Ι ΒβΙΓ, β,ηά ίβ &1βο Αίίίο (Αγ. ΑβΗ. 374).

1 Νΐΐο ΡΙιτνηΜιιι*, ρρ. 211-214.
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ΑΡΡΕΝϋΙΧ Ό
ΝΟΤΕ ΟΝ ΤΗΕ δΡΕΙΧΠΤα ΟΕ ΤΗΕ νΕΗΒ ττοιέω

Τΐιο οθίβητ&ίβά ΙιααΓθηϋειη Μ8. οί δορίιοοίββ βχ1ιίΙ)ίί.8, αοοοΓ<ϋη§ ίο δβΙΛ), ίηβ ίο11ο\νίη§
κρ6ΐϋη§8 οί ποιέω :—

(ΐ
) Αβ α βρηεπιΐ γοΙθ πο, ηοί ποι, ββίοι-ο « ογ ι;, \ν1αβη ίηβ ητΒί β^ϋβΜθ οί ΐΐΐθ νβτΐ)

18 βΙιογΙ, β.%.
ποίϊί ποησω
ποιϊ πόησον
ποίΐν ποησαι
ποίΐσθαι

(Κ) Ιη βοιηβ ραβ8α£68 ίΐΐθ Ιιαιιτβηϋαη ΟΓβαϊδ ίίβ οπϋηίΐΓγ πιΙθ.
(ϊϋ) λνΐιβΓβ Ιΐιβ ε^ΠαοΙβ ρβίοΓβ (ο:ΐ) πιϊ§ηί οβ οϊΙΙιογ 1οη§ ογ βΙιογΙ;, ίηβ ϊ^ατθηίίαη

Γοίαϊηβ ι.

Τΐΐθ Αίίϊο ίηΒοήρίϊοηβ ςαοίβά 1>γ ΜείΒίβΓηίΐ,ηΒ, Οταηττιαϋΐο άβτ Α11ί»β?ιβη ΙηβοΗτίββη
(ρ. 57, θά. 1900), ηικΙ Γαη§ϊη§ ϊη ίΐα,ΐο ίτοιη 8,1>οαί 450 ίο ίύχηύ 800 β.ο., ίηηιϊβΐι ίηββθ
ίοηαβ,—ποΛ, ποήσθαι, ποησω, ποήσαε, ίπσησίν, πιπόηκιν, ποηθβ, πόησιι, ποητηι. Οη ίηβ
οίηβΓ Ιιαηά, Αίίϊο ίηβοηρίίοηβ οί ίηβ βειπιθ ρβποά §ίνθ,—'κροποιοί (Βαί 'κροπούν), ποιών
(■ννίίη ποησαι), ποιοΰσι, ποιωσι (\νίίη ποίΐ), 7τοιού/ΐ(ΐΌΓ, ϊποίονν, ΐποιονντο.Ίί ο&ηηοΐ 1)6 βυρροββά ίηαί ίΐιο οιηΪΒΒίοη οί ΐΐιβ ι ΙχΊ'ονο ϊ αηθ η ν,ιΐΆ αη θγγογ, ογ β,
οαρποβ, ροοιιϋίΐι- ίο βίοηθ-θΐΐίί6Γβ....ΤηΘ ηαίππιΐ ϊηίθΓβηοθ ινοαίά ϋβ ίηβ,ί, ϊη ίηβ ΟΓάίη&τγ
Αίίϊο υβίΐββ οί ίηοββ (Ιαγβ, ίηβ ι οί ποκω τλτοβ οιηϊίίβά, ίθΓ γθλβοπβ οί βυρηοηγ, οβίοΓθ €

&ηά η, ί1ιοιι§1ι Γθίβ,ϊηβά οβίοΐθ ίϊΐθ ο-8οαη<ΐ8....Ιί πιί^ηί βββιη ηαΐνιταΐ ίη&ί αη Αίίϊο ροβί
Βηοαίά ιικβ ποκϊ, βίο., ^νΐιβη ίηο ήτβί βγΐίαυίο -νταβ 1οη§ ογ οοιιιηιοη, Λνΐιίΐβ Ιίβ αδβά ποΛ
νηβη ϋ \ναβ βηοιτί ' (ιΤβοΙ), ΡΜΙοβίβίββ, ρ. 284).

ΑΡΡΕΝϋΙΧ Ε

ΤΗΕ ΝΑΜΕ8 ΟΕ ΤΗΕ ΜΟΝΤΗ8 ΙΝ ΟΚΕΕΚ ΡκΟδΕ

Τηβ ΓβηάβΓΗΐβ οί ίηβ ηαηιββ οί ίηβ Εηβϋδη πιοηίηΒ ίη Οϊϋβΐί ρΓοβθ οοηιροΒίίίοη
ρΓΟδβηίΒ 80Π1Θ ΛίίϋουΗν.
ΤηβΓβ \τθγθ §τβ&ΐ άϊΙϊθΓβηοβΒ ίη ΰιβ ν&τΐοαΒ ΟΓββΙτ βίβ,ίβΒ &β ίο ίηβ οαΐοηάατ £ΐηά Οαβ

η&πίθΒ οί ϋιο ηιοηίηδ. Τηβ ηαηΐθΒ οί ίΐΐθ Αίϋο ηιοηίΐιβ νβΓθ :—

Έκατομβαιών 80 άβ,^δ—οοΓΓβ8ροηάϊη§ ηθ&Γΐγ ίο οητ ^α13^
„ „ Ατι§ηΒί
„ „ 8βρί6ΐα1)0Γ
„ „ ΟοίοοβΓ

„ „ ΝονβιηΙΐθΓ

„ „ ϋβοβηιΙ)θΓ

„ „ ^υβ,Γγ
„ .„ Γθ1)Γ11&Γ7

„ „ Μ.ΊΓοΙα

„ „ Αρω
.. Μβ,γ

^1ηθ.

Μίταγατριών 29 „
Βοηδμομ,ιών 80 „
Ώ.ναν€ψιών 29 „
Μαιμακτηρίών 80 „
Ποσίϊδϊώϊ/ 29 „
Ταμηλίών 80 „
'Ανθιστηριών 29 „
'ΕΧαφηβόλίών 80 „
ΊΛονννχΐών 29 „
Θαργηλίων 80 „
Σκιροφοριών 29 „
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Τηβ ηβ,ιηθβ οί ίηβ Αίίίο ιηοηΟΐΒ β,γθ άβηνοά ίτοπι ΐΐχβ ρπηοίρβ.1 ίθβίίνβΐ ίη ββ.οη πιοηίη,
&8 Ανθεστηρίων ίχοτα

'
ανθεστήρια 'Ρβ&βΐ οί Ε1θ\ΤΘΓ8'. Γαμήλια \νββ Οΐθ £Η.3αίοηαΙ)1θ ϋπχθ

ίοΓ ντβάιϋηββ ; Μεταγείτνια ίηο ίίηιβ ^ηβη ρβορίβ ηίίίοά βηά οϊι&ηββά ίηθίΓ ηβί§η1χ>ιΐΓ8.
ΡΓθίβ88θΓ Κίάββνρβ,γ Ιιοΐάβ ίηιιί ίηβ ίβπηίη&Οοη -ων οί Οίο Αίίίο ιηοηΟΐΒ (Βοηδρομιών, βίο.)
18 κίιηρίγ ίηβ βθηίίίνο ρΐαταΐ οί Οίο η&πΐθ οί ίηβ ίθβίίνβΐ,—Βοηδρόμια, Βοηδρομιών, ^ίίη
ίηο οη£ΐη§θ οί αοοβηί ίο πιατίί ίηο ϋββΓβηοβ οί ββηββ. Τηβ ηιοηΟί \νοα1(1 \>β οαΐΐβά μην
Βοηδρομιών, βίο., αηά ίΐιβ ββηίϋνθ ^νοΰΐά οοηιο Ιο οβ Γο^ατάβά 8.8 α ηοιη. δίηβ. ειηόΐ 1)6
άβοΐιηβά βοοοΓάίιίβΙ^ (Ρτοβεβάΐης/β ο/ ΟανΛ. ΡΗΐΙ. 8οβ. 1907, ρρ. 2, 8).
ΤΙιθ Αίίίο πιοηΟΐΗ \νβΓο όϋτϊάθά ίιιΐο πλήρεις (οί 30 άβ,γβ οαοΐι) αηΛ κοίλοι (οί 29 βα^δ).

ΤηθΟΓβίίοβΙΙγ Οίο ΑΟίο γβ&τ οβςαη «1 Οιθ βαιαιαθΓ Βοΐβίίοο.
Τΐιο οηΐ γ ιηοηΟοη οί ίΐιο ΛίΙίο ιηοηΟικ ϊη ΟΓθβΙί ΗίβίοηαηΒ αΓβ Βΐιοΐι &8 Οίο £υ1Ιο^ίη§

ίη Τηπο. ίν 118, τετράδα έπι δικά τοΰ 'Έλαφηβολιωνος μηνάς 'ίηθ 14ίη οί Είαρηβοοίίοη ',—
ίηβ (1β,}' οί ίηβ ϋΕσίηηίη^ οί α ίπιοβ Γ&ίίηβά βγ β, οΌογθθ οί ίηβ Αίηβηίαη ΑβκβιιΛΙγ (οί.
ν 19). Τΐιβ ιηοηΟοη οί Οίο οαπιοτουβ ιΐιιΐο1 -\νοπ1<ϊ οί οοπγβθ οβ ηθΟθΒβ&τγ ίη βαοη οββββ.
Τηβη αραίη, ίη Αίίίο Ιβ^αΐ ρΓΟΟθάατβ, ρΓβοίδίοη ακ ίο άαίβ8 ττοαίά οοηκίαηΟγ 1>βηβοβΒβατγ,
β.β. Αγ. Ανβ8 1047, καλούμαι ΤΙειθέταιρον ΰβρεως (ΐς τον Μονννχιωνα

' 1 καιηηιοη Ρθϊίηθί&βηιβ
ίοΓ Η,ΗΚίΐιιΗ 8,4 Οιθ Αρηΐ δββδίοηβ'. Α^&ϊη, ίη 1)βηιθ8θιοηο8 (ρ. 1202) Οιθ βρβ&ΙΐθΓ \»Ϊ8ηβ8
Ιο βχρίαίη αοοηταϊβΐ^ (ακριβώς) Βοταβ 1>αηΐ£ αοοοηηΐβ; αηά Ηο 06§ίη8 ατιίίθ ίοπη&Ηγ, οίκτος
μεν γαρ εν μεν τω θαργηλιωνι μηνι ε'π' Αστείου άρχοντος.... ΟοιηρΗΤΘ 8.ηοΟΐβΓ 1β§8.1 ρα398£θ
ίη ϋθΕ008θιοηθ8 (ρ. 900), από τον Βοηδρομιωνος μέχρι τοΰ Μονννχιωνος. δο αΐκο ίη Αηΐίρΐιοη
(ρ. 146), \νηβΓβ ίΙιοΓβ 18 αη βΙασοΓαΐθ οαΐοηίαίίοη οί ϋηιββ αηά 8β&8οη8 ίη α 1ο§α1 ο&8β.

όοηΊραΓβ ϋθπιοβίη. ΟΙψιϊΙι. ϋί, ρ. 29, ττΙιθγθ ηαηιββ οί πιοηίηβ η,γθ ηβοββββχγ ίη α ροΐίϋο&ΐ
βρββοη.
Ιη ίηβ ΑηίηιαΚιιιιι Ηΐδίοτία ϋ ίβ ηβοβββατγ £ογ ΑγιβΙοΙΙθ ίο οβθ Οίο ηαπιββ οί Οίο

πιοη0ΐ8, ίί ηβ Ϊ8 ίο βίαίθ β,οοαΓαίβΙγ Οίο Οπιο πηβη άίββΓβηί αηίηιαίθ ςίνβ οιγΟι ίο Οιοιγ
γουη§(θ.ε. 548 6 7).
υκιΐίΐΐΐγ Οίο βίηάβηί \νϊ11 βηά Η οβδί ίο βίνο ίηβ ηαπιοβ οί ίηβ ηιοηίηβ ίη βοπιθ βιιοΐι

νβσ^ΐθ ■ντβ,γ ββ ΤηηογόΙίάβΒ άοββ; θ.§. βθθ ηηάθΓ
'^η1ν' ίη ίηίβ Ιιβχίοοη, 8Λά ίηβ ηαηιββ οί

ίηο οΟιογ ηιοηίηβ. Τηβ ίο11θΛνίη§ ρηταΒββ ίτοηι Τηαογάίάββ ηιαγ ΐί
β

ίοιιικί ηββίηΐ:—
μηνών τεσσάρων των χειμερινών

— περϊ νουμην'ιαν—μηνός Ισταμένου 'θΛτΙγ ίη Οΐβ ΐηοηΟι'—
μηνός φθίνοντος

' ίο^Β,Γάθ ίηβ βηά οι ίηβ ηιοηΟι '.

1 Τηβ ίηΙηο&Ιβ ιηθώοά οί άβηοΐίης ίηβ άα;β οί ίηβ ωοηΐΐι ηεβιί ηοί ϋε βχρίαίηβά ηβτθ.

ΟΑΜ1)ΗΙ1)ΟΕ : ΡΒΙΝΤΚΟ ΒΤ ΙΟΗΝ ΟυίΤ, Μ.Α. ΑΤ ΤΗΕ ΠΝΙΓΕΒ8ΙΤΪ ΡΕΕ88.
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