
τρ.π.U.τίίr, τό τρ. · προfjλθιν Τι ax τοίι τριι- χιιτ' 
ιΧφομ. του -ιι- πρό; τό ιΧχολοιιθουν -ι-, r. ίχ τoίl τρι
IJL' έπι~ρCΙo8ω; τοl) -ρ- ιπΙ του 'Ι- . 

τρ~ηι:ςι:ύς, -eWi, δ ("ράπ.~ιι)· 6 της τραπέζης, 
ό όνήκων εΙς τήν τρόπεζαν, ό παρό τήν τρόπεζαν, 
έπιτραπέζιος 11 HV"Ii τριιπι:ηιs= κύνες τρεφόμενοι 
έκ της τραπέζης τοΟ ΚυΡΙΟύ των , οlκιακοΙ κύνες 
έχοντες έλευθέραν τήν είσ:>δον καΙ εΙς τήν σ'
θουσαν τοΟ crαγητοΟ ιι παράσιτος. 
τ~ηι:ςίΤEύω, ( ... ριιπl;lτηi) · εΊμαι τραπεζΙτης, 

άσχολοΟμαι εΙς τραπεζιτικός έργασΙας. 
τρ~ncςtτικ, -ov, δ ( ... ρCΙπιζιι)· ώ; κ~ι νίΙν, τραπε

ζΙτης, διατηρών χρηματιστικήν τρόπεζαν, ά;>γuρα
μοιι3ός, λ~-τ:. mensArius, nummularius, argentariu5' 
έ~ ~~τoυ τό 
τρδncςίτlιι6ς, ή, ό" (τριιπιζlτη~) ' ώ; x~Ι νίlν , 

τραπεζιτικ6ς, 6 άνήκων 11 άρμόζων εΙς τραπεζΙτην, 
6 άνaφεPδμενoς εΙς τραπεζΙτην ri τράπεζαν. 
Tρδnc'oμcv, έπ. ιίν-τ: ί ... ριιπέωιu" , τeαπώμll' , 11.' 

πλ."θ. π~θ. riO;1. β' -τ:ιίΙν τρέπω χαί ... έρπω. 
τράncσδα, tι , lJωρ. ιίν-τ:ί τράπιζιι . 
τρδncσΙσι, ιίπρφ. μίσ. ιίορ. β' του τρέπω. 
τρδncσιιc, !ων. Υ' Ιν. πρ-τ:. τι:υ τράπω= ... ρέπω_ 
ΤΡΑ ~ΠEΏ' πατΟ σταφυλός, ληνoπατ~' &~ α~τoυ 

τάt λ~τ. trApetes, trapetum. 
Έτvμ. : "'llιιπέω (πρΟλ. Ήσιιχ. cτeιιπη,,· .ιη"οπα

τιί"., C"'llαπητ6i' d ol"'Oi., cτροmοll'το' έπά ... οv .... )· 
01,,0 ... ρ6ποι (=θεο\ προστάται της όμπελοκαλλιερ
γεΙας): σ~νσxρ. Ι[ρΓά-.ι,ι, Ι[ράlι.-.Ι,ι (άεικΙνητος, σπεύ. 

δων), λα-τ: . t,eridus, trepido, πcι.λ'σ~~ . thrAbon (τρι
ποδΙζω, τροχάζω), παλ-σλαιι. trepetAti (=λιχτ. tre
mere), trepati (=λcι.τ. PAlpare), λιθ. trepstu, trepti 
(ποδοκροτΟ), ΙΓίρι.Ιί (=ποδοπατΟ, ΙΓIρ-=Ιλλ, τριι_, 
!απ. ·trp-), πιχλ''''ρωσσ. ΙΓΑΡΙ (καταπατώ, KαταΤUραν
νΟ), ριι';σσ. toropi1 (6Ια, άνεμοθύελλσ), IΟΓΟΡIIΤ (έπι
ταχύνω), loΓoρetl (σπεύδω)' πciντ~ 'taUtcι. ix ρΙζ . 
• t(e)re-p, πρ6λ . καιΙ τιΧ; μ.τ' Ιλλων προσφ. βαιθμ. tfj, 
ρΙζ. *f(e)re-m (βλ. ίν τρέμω), ·'(e)r.·5 (βλ. ίν τρέω 
( ... ρl(α)ω)· βλ. χα! ίν άτραπ6i. 

τρ~ηίII.σι, ιίπρφ. πcι.θ_ ιίορ . ο' τoίl ... ρέπω. 
1'ράηιιξ x~Ι τράφιιξ, -,1HOr' δοκός, σανίς, τεμά

χιον ξύλου, λcι.τ. trAb5, x~Ι lJij : 1) =χάριιξ (βλ.λ.), 
παλούκι. 2) εΊδος «πινακωτηςι, lJ."λ . πλατεΤα σο
νΙς, έπl της 6ποΙας έναπέ8ετον τού;; νεoζύμouς 
δρτouς. 3> .... ~ ...ηi ... ~~ χιίλ.Οi, lφ' οΙ οΙ αΗΙΙ.ι
μο' τΙ8ο."τιιι. (Ήσυχ. Κ!Σ! Ε. Μ.). 

'Ετvμ.: -ι:ράπηξ' ... ράφrιξ· πρ6λ. Ήσυχ. _ ... ράnηHΙ· 
δ6ρατι., «τριίφηξ' χάριιξ, αΗ6.ιοψ" Ι ... ιοι δi ... ό Uev' 
ιΙ.ι.ιοι ... ~ τif~ ... .ω~ xιίλ.o~.· ποιρ' Ήοιιχ. Κ~Ι ",ιόπ,Ιξ 
(-λαδή της κώπης, κωπη), (cι.Ιoλ.) τρ6φ'1ξ (cΧιίραξ, 

αH6.ιovι- 'Ησιιχ . )· πιθ. σΙΙΥΥ. -τ:φ π~λ · nοrr. f>ref (π~ριiι 
~φ f>rep, f>reρί)=6νuψωμένον ι3άθρογ χ~τi τιν~, 
(βλ. ομω, ίν τέριιμ ... ο,,) ax ριζ. *Irep-, πσιρ~λλ. "t1l 
·.reb- έν -τ:φ λοιτ . trAbs (δοκός), ιiyyλ-σoι~. t>orp, νιiΟ
Υ'Ψ. Dorf, λιθ. Ιrobά (οlκΙα)' ιίπΙθ::ιιν?, φ!ΣΙν.τ~ι χαιΙ ΤΙ 
σΙΙΥΥ. πρό; τ6 ... ρέπω. 
TpδnIITCOV, ~ημ. ίπΙ8. τoίl ... ρέ.ιcω, εν ποιθτιτ. ίνν.· 

πρέπει τις νό τρaπι:!-
1'ρδιιω, !ων. civt! ... ,Inw. , 
τρδσιά, 'iι (ίκ τoίl "'ΙΙIα6~, ώσ.Ι τιιeαιά)' πλένμα 

έκ καλάμων, έφ' cδ έξήραινον τ6 σΟκ.α, Τι άπλQς 
τόπος, έν ~ έξετΙ8εντο τ6 σΟκα πρός άποξήρσν· 
σιν. [IJL' Ιτιιμ. βλ. τqCJ6r]. , 

1'Ρσuιιςω, μιλλ. -lαΟ) (τριιv.ι6~>· ιίι, χαιΙ νίiν, τραυ
λΙζω, εΙμαl τραυλ6ς, εΙμαι «τσε6δόςι, cτσει3δίζωι, 
δέν πρoφέ~ , εύKρινQς νρ6μμσ τι, ' λοιτ_ balbutire. 
'ΡΑ Υ λΟ'Ζ, ή, 6,,' ώ; χοιΙ vuv, τραυλός, cτσει3δ6ςι, 

6 ΤΡΘυλΙζωνι ό κακΟς (μή εύκρινώςl προφέΡων 
γ~μμα τι, ώ; τό e- ώ, 1, λαιτ. balbus Ι ίπΙ 'tfj, χ.
λιlJ6νο., ή τερετΙζouσ~, ή τιττυ6Ιζouσa. 
Έτvμ. : ... eιιv.ιόr· "'eιιv.ιί~ω· "'eιιv.ιιαμ6~· πιθ. ix 

-τ:ινο;; . • ... ea[cr]~=oz·Ioxp. It~.I;ι (6 ριπτόμενος με8' 
όρμης έπΙ τινος, δπληστος, άκόρεστος) - Υο-τ:8. 
baύrsul (ξηρός, στεΥνδςl, (germ. *ρυΓΖυ-' βλ. ίν 
""o,O~.Ι)· -πr-6λ. ved. ιr"ά-.Ι,ι (6ραχνός)' ί~ Ιcι.π. ριΙ;;. 
....... - 11.,,' lλλοο, ιΙν.ι 6νομ.τοποιΙιι, ίχ '011 πcι.ρcιι· 

Υομίνοιι ηχοιι, πρ6λ. ιίΥΥλ. I,&wl_- _τ' «λλοιι • ... gav-
1dr ( ·oθρIIv.l.όr < ""ιινω (βλ . λ . ) . 

τpcιiμcι, ίων . , IJfIIp. τΡώμιί, -cιτo~, -τ:ό (τιτρώαιcΩ» ' 
ώ;; κοιί νίlν, τραΟμα, πληγή Ι Μό τ" ... ,ώμιι"'Οi άπο
"""'ΠαΗ.Ι" (ΉΡοδ.)=όποδνi]σκειν συνεπεΙ<;ι τών τρaυ· 
μάτων.- Ι ι3λόι3η (πλο/ου π.)( . )_- μτ;ρρ., ίν πολίμφ , 
ι3aρύ τραΟμα, ~ττα, αυμφορό, καταστροφή [δι' Ιτιιμ. 
βλ • ... ιτρώαΗω]. 
τρσuμ~τfaς, -ov, δ, ίω·ι . 1'ΡΩΜCΙ1'- (τριιvμιι)' ώ ~ 

χα! νίiν; τραυματΙσς, τραυμστισμένος, πληγωμένος. 
1'PσUΜ~τfςω, !ων. τρωμσ1'-, μβλλ. -lαω ( ... ριιVμιι.) · 

ιίι, x~Ι vuv, τραυματΙζω, πληγώνω. 
τρδφiμcν, !ων. ιίn! τριιφeί ... , ιίπρφ. ιίορ. 6' τo~ 

τρέφω (βλ . ... ρέφω 111). ' 
1'ρδφCν, έπ , κ~Ι αι!ολ. ιiντ! lτράφrιαιι", Υ' πληθ. 

π~θ. ci?p. δ' τοίί ... ρέφω. 
, τρδφCρός, ά, ο ... (-ι:ρέφω)' καλwς τεθρσμμένος, 
«κσλοθpc:μμένος:ι, εύτραφής, ' παχύς, εϋσσρκος ιι ώ; 
ίνε;>Υ·, 6 τρέφων, 6 παχύνων .- 11 πcι.ι;.' Όμ. tι ... ρcι · 
φιρη (Ι·ιν. Υη), ίίι;; ο;;" . (=ή 'ξηρό, ή γη), έν ιίντιθ . 
προ. τό VΥρη (tι) ένν. )ιη 1) HI1cvδoi (=θάλασσα) : 
lπi ... ριιφιρή ... τ~ Ηα.ί vγρήll'=«σε στερ!6 καΙ σέ θά 
λασσαι (Π;10λ . _HΙΙ ... ιi yηll' .... Ηιιί ιccιτιi δά.ιιιααιι".) 
11 ώ. ο;;" . ώσ. οΙ ... ραφεροί 11 ... ιi ... ραφεριi=o1 Ιχθύες. 

ιρlίφιι, επ . Υ' Α ·ι. παθ . riO;1. ο' τοl) τρέφω 
τρ6φίίνσι, ά.πρφ . πcι.θ. ιίορ . 6' τ?υ -ι:ιέφω. 
τράφιιξ, -ηHO~, δ '=",ιάπηξ (βλ . λ . ). 

1'ράφω, ~ ίoλ. x~Ι lJωΡ. !iH! τρέφω, 
τρδχCως, !ων. τριιχCως, έπι?ρ. τ?ϋ τριιxiι~ (~ λ. 

λ.)' ώ. κιχΙ νυν, τραχέως, μετ6 τραχύτητας, σκλη· 
ρCις Ι τριιxέ~ nιρι~πω .... "ιi=μεταXειριζoμσΙ τινσ 
μετά τρσχύτητας" cτoO φέρομαι cκληρό ». 
τ~xι\lιa, τιΧ (τρά",,10~)' τεμάχισ κρεάτων καί 

χόνδρων πέριξ τοΟ τραχήλου, τdι δπoΙ~ ιίπlρρΙπτoντ~ 
μιτιΧ των λοιπΙ»ν ιίχρήα-τ:ων μιι;.ιίΙν. 

1'ρδχιιΙιάω (-ι:eιίχη.ιο~) · κυρτωνω τόν τρόχηλον 
(τό,ν ύψώ ύπερηφάνως" δπως 6 ύπερήφaνoς καΙ θυ
μοειδής 'ππος, ύιjιaυxενώ" μ,=φ~., έποΙρομαι, ύπερ
ηφανεύομσι, ναυριΟ, εΙμσι ύπερήφσνος, εΙμσl σκλη
ροτρόχηλος. 
τρδg1fςω, μιλλ. ·/αllO ( ... ρci"".ιΟi) · χιιρ. ίπΙ πα· 

λιι,στιίlν, λαμι3όνω τινό έκ τοΟ τραχήλου, «τόν πιό
νω όπό Τ,ό λαιμό» 11 λυγΙζω τόν τράχηλόν τινος 
πρ6ς τό 6πΙσω (διό ν6 τόν νικήσω, ~, ίπΙ tΙPIJIV, 
διά νό άΠOKαλυφθι:i τό σημεΤον της «σφαγ~ςι του)_ 
τ~χιιΙ0.δcσμώτιις, -ov, δ (ώ, ιίρσ. έπΙθ ., xciPLI 

-τ:οϊ) μί~poιι , riν-τ:!-μώτηi) ( ... ρά",,10r+δcαμ6i)' 6 τόν 
τρόχηλον δεσμεύων. . 
Τ'Α·ΧΗλΟΖ, δ, lJωρ . "'ec!x&lor, Ι-τ:ιρ6Χλ. πληθ. 

τeάXΑ.l.ιι· ώ; xcι.! νυν, τράχηλος, 6 αύχήν μετό τοΟ 
λαιμοΟ, λαιμός, «σt3έρκοςι. 

'EΤVμ.l χαι-τ:ci -τ:ιν~;; σΙΙΥΥ. τφ παιλ-σλcι.ιι. dr& giί 
(ξύλον, σκυτόλη), r.:~λ·nοrr. dr&ngr (μονήρης δΡά. 
χος), drengr (όγκωδης ρΙζα κορμοΌ), Ιρλ. dringim, 
goll. drlngo (άναι3alνω, άναρριχΟμαι) ' ιίλλ' tι Ιχ-
1J0xiJ ~&τη δ~ν .6ρΙσχlι 6ποσ-τ:ηριχτci;; ' ιίπΙθ~νo, θ5ω
ρ.Ι-τ:~ι ώσ. κ~Ι tι σΙΙΥΥ. πρό; τό Υοτθ; dragAn, πα).· 
Υ.ρμ. Irag&~ (φέρω, δαστόζω), ~ιdι στιμoισιoλoyιx~ίι . 
λ6ΥΟΙΙ'- IJL6tL ΤιΖi}τcι. .Ινcι.ι σΙΙΥΥ. πρό;; ~ό ιίyyλ-α::ιι~. drA
zan (ιίΥΥλ. ΦΙΙ W), π~λ·ΠOΓΓ. drAga (fλι.:ω, τραι3Ο) 
(πρ6λ. λcι.-;. Iraho <·d(h)raghδ), λιiΤΤ. dragάΙ (θραύω, 
έΚΡtζwνω, άπoσnώ), ίιχπ. *dheriigh- (σύρω έπl τοΟ 
έδάφα.ις)· ιίδ.6cι.Ιcι. ίπΙσ.", ιΙνιχι καί f j συ"χίτιαι. του 
τeά",,10," πρό, ~ό -Ι:ΡOX~'" (βλ. ι:ρCχω), tj"tΙ' ατηρΙζε· 
τcι.ι ιΙ, -τ:ήν ιίντιστοιχΙαιν , τιίlν λιχτ. collum (λαιμός) : 
πcι.λ-σλιzιι. ko10 (τροχός), πρ6λ . κΙΧί νΙΟ-Υιρμ . Hals 
(λαιμός, τράχηλος, χιιρ . 6 στρέφων). 
Tρixfvιoς, a. 011', Ιων. TPΙΙX'v-(TQtIx/r)' 6 κ6τ

οικος τt'ις ΤραχΤνος iΊ ό έκεΤθεν κστανόμενος a οΙ 
TρtιXΙ"'o.-oΙ κότοικοι της Τραχτνος Ι ιιΙ Τριιχί
"ιιι. (ίνν. γwaiNIr), τό δνομα (6 τΙτλος) μιδς τΟν 
τραy~ιGΊν τοΟ Σoφ~λέouς. 
Τρδιfς, ΙΩιν. Τριι~, -itlCli, tι (χαιΙ Tpσιlν)' πό

λις καΙ περιοχι'ι της ΘεσσαλΙας, χλ'fjθ.tσ~ OϋΤΩl ικ 
oτfj, βραιχώδοιις; (ΤΡΙΙΧ~/ΙΙi) φόσιω. -τ:!)5 ilJciιpou. τη. 
[ό -τ:οll τρtιιVi]. ' 
τ,ιl'ν .. , Ι.ν. 1',..χΟν .. • μιλλ. -ιι"όϊ ' ΠΡΧ. τι-ι:eιί-
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ΡΧΙΙ' πcr.θ7jΤ .• cr.o;>. cr. et:l?axiι"lhJ,,' πρκ. t:8t:e«xvσμαι 
κιχ! t:81"l?άχvμιχι (t:eιχχ1ις) ' ποιώ τι τραχύ, άνώμΡλον, 
σκληρόν 11 ιϊν Δίσχ. Ε. θ. 1045 t:e«XV"8 (ά.νcr.cpaρόμ&νον 
• 1, τό ciμaσω, ΠΡΟ1jγοuμενον '(ριιχ1ις Υ8 μi"t:oa d δη
μος)=κόλει αύτούς «τραχείς» (δσον θέλεις τr;όπον 
τινά, δέν μέ μέλει). 2) βν τφ πιxθ-νjτ . . μτφρ.. τρα
χύνομαι, γΙνομαι τραχί;ς, έρεθlζομαι, 6ργΙζομαι. 

ΤΡΑ.-ΧΥ'ι, ίων. τρηχύc;, εϊιχ, v' ώ, xcr.l νίϊν. τρα
χύς, σκληρός, άνώμαλος ιι μτφρ .• τραχύς τούς τρό
πσυς, όγροΤκος, άξεστος, άγριος, Βόρβαρος. 

'Ε-rvμ.: τeιχχvς- πρβλ. Ήσυχ. cτάρχ,,' t:άl?flξις. 
χσ;! cιiτιxρxo,, ' άχείμιιοτο". · ιivijXEt εΙ, "tijv Ot1tOyiv. 
τοίϊ lJ.eάοοω (βλ. λ.)=ταρόσσω (πρβλ. ~ιiπιι), ax . 
ριζ. dhragh- (: φλ. draίge=τραχύτης)_ 

τρQXίίΤηι;, -"τος, ή . ά.ττ. τρQxυτΉc;, -;;t:o, (Τl?ΙΙ
χvς)' ώ, κιχί νίiν , τραχύτης, όνωμαλία, τ6 πετρώδες 
11 μτφ;> .• τραχύτης τρόπων, σκληρότης, βαρ6αρ6της. 
τρδχω, δω;> . ά.ντΙ τρ6χω. 
rραχών, -ώ"ος, δ (ΤΡΙΙΧv.) , τραχύ καί πετρώδες 

έδαφος, Βραχώδης περιοχή 11 έντείiθεν χσ;Ι o~o. Τρά
χων χσ;ί Τραχωνίτιc; (περιοχσ;Ι τYj~ Σιιρίιχ,). 

ΤΡΕΙ-Ι, οι. σ;Ι . τρία, τά' γΕν. τιιιώ,,' δοτ. ιτιιιοί' 
cιίτ. ΤΙΙ8ϊς, 'fl?la' ώ, καΙ νίiν, τρεΤς, τρΙα, λατ. Ires, 
ΙΓίΔ 
Έτυμ.: Τl?ε,ς, λεσ6. t:l?ης. ΥΟΡΤ. Τl?εες < 1απ. trej-es 

=σανσχρ. Irby-al), Ζενδ. θΓίϊΥδ, ά.ρμ. erekh (γεν. eri-~), 
ciA6. Ire, λατ. Ires, σσκ. ΙΓίι, πσ;λ-ιΡλ. ΙΓ1, germ. 

*pr1z <γοτθ. preis, πσ;λ-ΠΟΓΓ. prlr), λιθ. Irys παλ-σλαυ. 
Irl'je (τρεΤς)' -rela=AGtt. ΙΓίιι, σμ6;>. ΙΓίίιι, γοτθ. pri-jA, 
πριlλ. ved. ΙΓϊ, ciλ6. Ιn (πρ6λ. ιiρχιχ. o ,j~. 1απ. *IΓί), 
λιχτ. Irr-ginlii, παλ-σλαυ. ΙΓί, λιθ. ΙrΥΊίka (13)' γεν. 
τριιi),,=λατ. trium' τοπ. -reaol (παρ' Ίππών. 'fl?IOiOI ι 
Τl?ιώ,,=λvκοιοι: λiικων): σσ; ·,σκρ. τοπ. ΙΓί·~ί.ι. παλ
σλιχυ. τοπ. Irl'-chu' αί1'. 'fl?i, «ίαπ. *Ιrίns=γοτθ. 

prins, σιχνσκρ. Irtn)' Ότ:ό yor-t. 'fl?""> <*Τl?ι"ς μετOC 
παρεμβολYj, Ι,ό, -ι- έκ των _unwv t:eιώ", -reaol' ίαπ. 
• ΙΓί, .πρ6λ. ώα. ίλΙ .. Τl?l ·ποvς: ασ;νσκρ . Iri-pόd·, λατ. 

tri·pes, ciΥγλ-σιχξ. pri-fele, gauI. tri-garanus, λιθ. trl
k6jis (ό έχων τρείς πόδας), πσ;λ·σλcιυ. trl'-za,bu 
(τρίαινα, κόμαξ με τρείς όδόντας), έλλ. τρiς=c;ανοχρ. 
Irll;1, Ζενδ· θΓί~, λατ. ler (ιτιχρOC Πλιχu,ψ teer <*Iers, 
~Iris), JtF6A. naA-norr. prisvar, ~αλ·γερμ. drivor (τρεΤς 
φορός), έλλ. τeιοοός. νE?-CΙΤΤ. τe<ττδς «*τeιχ-jο-,: 
reaxt'Jod), έλλ . τe{τος) λεσ!$. τέl?τος: Ζενδ. erilya· 
toavoxp. tfottya-l), γοτθ. prldja, πσ;λ-γδρμ. dritto, 
).cιτ. lertius (*IΓIΙίΟ'5), gall. trydydd κλπ.' τelτατος 
έαx:,1μcιτίσθΎι έχ τoίi τelτος κατ' ά.νιχλογίαν πρό, τOC τέ
rl?ιχτος, εϊ"ατο" δέκατο,' lμ7jΡ " ά.ττ .• λεσ6. τιιο::α;
δεκα δυνιχτόν νOC πε~ιέx'(/ τήν σ;1τ. τe,ς, ιiλλ' ίχ παραλ· 
λ~λoυ χαΙ τΥιν (π ρ'; σ υμψ. μopφ'iιν) Τl?l'ς' τό t:l?ιΙΙκο"τα, 
ί Ιύν . τριήκο"τα πιθ. ιiντί 'fl?Iii- κατα μετριχΤΙν lκτασιν 
του -α- κιχτ' ά'/αλΟΥία.ν πρός 'tck τετeώ-κοt"τ«, n."ni
κο"τα' ά.ντιθέτω, ιίν "ti.j μτγν. ποιήσει 'fl?aιIxo"m κατ' 
ciνιχλογΙαν πρό~ το τεοσαl?c!κο"τα' τι? ιίϊΧ60ΙΟΙ, Ιων. 
τeιηκόοιοι. ~ωρ. t:eιακάτιοι (ά.ντ! ·Τl?ι-χάτιοι i'ι ιίν,;Ι 
*Τl?lα κατά). 
τρcισ-κaf-δέκσ, οΙ, αΙ. Τl?ια-καl· δexa, τιi' δέκα 

τρεΤς, δεκστρlα, λcιτ. tredeclm 11 c1λ1.0τa ώ_ μΙα λί
ξι~ χαΙ c1Ho.& χιχωριαμίνω,: τιιιώ" χιιΙ διχα, τιιιοί 
χα' δiκα. 

TPClU, ποι'),. «ν.Ι Τl?lω' 
τρέμω, έν xpijaEt χσ;τ' ivsooτ. κα! πρτ. μόνον (τιιlω), 

).cιτ. Iremo' ώ, χαΙ νίiν, τρέμω, σεΙομαι, κόμνω σπα
σμWΔΙKήν κΙνησιν.- 11 μετ' ιίπρφ .• τρέμω νό ... , τρέ
μω .όπό φόβον, φο600μαι νό πράξω ΤΙ' Ι ώα. μι,;' 
α(τ .• τρέμω τι, τό φο800μαι. 

'Ε-rvμ.: τιέμω=λατ. Iremo' ίων-αττ. 'fl?6μo,· τιο
μi,.. t:eομaρ6ς' dt:l?έμα(ς)" dΤl?eμ,;,' πρΙSλ. ciλ6. ΙΓεmρ 
=trem (τρέμω, φ060ϋμαι), πcιλ-σα;;ΙhrίmmΔn (διεγεΙ-
ρω ζωηρώς, συγκινώ, σκιρτώ), γοτθ. PrΔmsteί (ό,φΙς). 
λιθ. trimu (τρέμω). ι.εττ. Iremju, treml (διώκω, τρέπω 
εΙς φυγήν), ρω::Jσ. tramΙ'ίΙΥ(τρέμω)' ~ ίαπ. ρι~. 
*t(e)r.m-, παραλλ. τφ *I(e)res- εν τφ σιχνσκρ. ΠόsδΙI, 
Ιλλ. 'fl?IΙΙO (βλ. ). ,), κcι! τφ *I(e)rep' i.f 'τφ ).cιτ. ΙΓ.ρί
dus xcιl iν ,; •• λ).. -reaπε';" (βλ.λ.)· XCΙΙΙ cι[ τ~τ, δ* cιδ-

τ.ι ριΙ; •• lvcr.t iπ&xτ:Ισ&ι, oτfj, *ter· (τρέμω)" τfj, ίν τφ 
αιχνσχρ. ΙΔΓΔlδ-\!. (τρέμων, όσπαΙρων). 
τρτπτέον, ρτιμ . Ιπίθ . τoίi Τl?έπω' πρέπει τις νό 

τραπι) (fι: νό στρcιφιj) πρός ... 
ΤΡΕΊ1Ω, lων. τράπω, δωρ. 'fl?cinoι' μ.λλ. Τl?6ψω ' 

ιiόρ. ιχ' Ιτριιψa' ά.όρ. ΙS' lt:~πo,,' πρχ- τέτιοφιι i) τέ
t:eσφιι' μίσον. ιiόρ. 6' έΤl?απόμ",,' πιχθ1jΤ .• ciόρ. α' έτρέ· 
φihr", ίων. ΙτράφlhJ,,· Ζόρ. 6' eΤl?άn"", (Ι"όθΒν 8π. α' 
nA7jO. (ιποτ. 'rl?anaioμa" (ά.ντ! τιιαΠ6OΙμa", τeιχπώμε,,) , 
πr;χ. τΙτιαμμαι, γ' πλ7jθ. τιιτράφιιται' π~oστ. τC tρcι· 
φθ., τεrl?άφι'Jooιι' ύπερσ. έτnl?άμμ"", έπ. γ' Ιν . τέΤl?CΙ
Πt:O' γ' πληθ. Τ8τl?άφιιτο' ώ, χαί νυν. τρέπω, στρέ· 
φω, i'ι διευθύνω πρός τι, λατ. verlere" Τl?έnω τι· 
("α) εΙς τι = στρέφω τι (Υι τινα) πρός τι πράο 
γμα, όδηγώ εΙς.... δΥω πρός ... , διευθύνω πρός ... 
- παθ7jΤ. χ~ϊ μίσ.. στρέφω τό βήματό μου 
πΡός ... , στρέφομαι πρός τινα διεύθυνσιν, Κατα· 
φεύγω εΙς ... , λατ. converli "έπΙ lera rΡ6ΠΟllDoΙ = 
πηγαlνω εΙς τήν έργασΙαν μου (στρέφομαι πρός 
έργα) " ώσ. ιίπ! τόπου. ""τ' ή~l,oιo t:εΤl?αμμέ1'Ος = 
έστραμμένος πρός τό μέρος τού ήλΙου" Τf!6πομαι 
δδο,,=στρέφω έμαυτόν πρός τινα κατεύθυνσιν, τ. Ε. 
λαμβάνω i) άκολουθw διεύθυνσlν τινα " ιιοί 'fl?cinωo 
μαι ;=πρός ποΙαν κατεύθυνσιν νό στραφώ; ποΙαν 
διεύθυνσιν πρέπει όρό γε νό όιc:oλoυθήσω .;. - 11 
στρέφω, τ. L κόμνω τι(νό) νό όλλόξι;ι κατεύθυνσιν 
(νό κόμι;ι στροφήν)" ώα. πάλι" t:~πω .. στρέφω 
πρός τό όπΙσω, κόμνω. νό στρaφι:'j πρός τό όπlσω, 
νό κάμι;ι μετα60λήν Η μεταστρέφω, έκτρέπω, όπο
τρέπω, Τι "μτ6. άποτρέπομαι, έκτρέπομαι, λαμβάνω 
δλλην κατεύθυνσιν" τeiπω Πι" 4l?";''' ε" '(ι"α-τρέ
πω (κατευθύνω) τήν όργήν μου έναντΙον άλλου 
τινός, τήν κόμνω νό στραφι:j (νό έκσπόσι;ι) έναν
τΙον άλλου τινός.- μία. χαΙ παθ., κόμνω στροφήν. 
μεταστρέφομαι. 2) μτφρ., κόμνω τι(νό) νά πόρι;ι 
άλλσν δρόμον, τ6(ν) άλλόζω, τό(ν) μετα8όλλω 11 

παθ. χ«! μία . , μεταΒόλλομαι, μεταστρέφομαι, εΤμαι 
όλλοιώτικος, όλλόζω U ιiitoA. τιιέπομαι=μετα6όλλω 
γνώμην" ώσ . οΙ"ο, t:l?8Π8rαι=ό οίνος μεταβάλλε' 
ται, γΙνεται όξινος (cξινlζει»).- 111 τρέηω τινό εΙς 
ΦU'c'ήν, τόν κατατροπώνω, τόν νικώ 11 μ.γν., '(ιέπω 
εΙς φυΥή", λατ. converlo ίη fugAm, ώ, χα! νίiν τρέ
πω ε;lς φυγήν.- παθητ .• τρέπομαι εΙς φυγήν. κατα
τροπώνομαι, ήττώμαι.- μιί~oν. τρέπω έμαυτόν (τρέ
πομαι) είς φυγήν, φεύγω.- lν όποτρέπω, έμποδΙζω, 
κωλύω. - ν όνατρέπω, άναποδαΥυρΙζω,- νι στρέ
φω πρός τινα άλλον σκοπόν, μετατρέπω, προσαρ· 
μόζω, έφσρμόζω, χρησιμοποιώ. 

'Εf:vμ.: t:l?8πω' -reon'; ' τeόπος' τριίπι" ·ιδος 
(-ι:ως, 'ιος)' τιοπός' τeοπωΠιl?' .vΤl?~πlιλος· reω
πάω: σανσχρ. Irbpate (έντρέπομαι, είμαι έμ6ρόντη
τος), ΙΓΔΡΙΙ (έντροπή, αΙδώς), πιxί. ·λcι:. fr~tpit (=κλΙΧσσ. 
λατ. verlit), πιθ. λατ. lurpis (*trpis < *Ι Ι;ρjο·), νεο·ιρ ί .. 
ulr-threanA (άτρακτος)' έ; 1ιχπ. ('ιζ. ·'rep- (στρέφω, 
γυρΙζω)' it~ΙSλ. Τl?όnίϊλις. 
τρέσσαι, ίπ. άΥΤ! 'rl?iιιaa, ciπρφ. cio;>. cι' του τe8ω. 
ΤΡCφδίίναι, ciπρφ. παθ. ά.ορ. α' ,ου Τl?έπω. 
ΤΡΙ·.Ω, αΙολ. κα! δωρ. Τl?c!φω' μ~Ι.λ. 8-l?8ΨO" 

ciόρ. cι' 18-eεψα' ίπ. ά.όρ. β' ιτρα.φο,, · πρχ. τέΤl?Οφο.· 
παθητ .• ιiόρ. α' Ι8-l?iφ8-η,, ' ιiό~. β' irl?ιIqnr,,' πρκ. τέ
IJ-t?αμμαι, ιiπρφ. t:88-l?άφfJ.a.ι· χυρ. ώ~ τό Π';Υ"ιιμι 
(βλ. λ.). καθιστώ τι στερεόν, τό συμπυκνώ, τ6 «πή . 
ζω), τ6 παγώνω: t:l?8φω ΥάΑιι = «πήζω) γάλα, τό 
τυρώνω Ι t:eέφω ΤVl?δ,,=κόμνω τυρόν, τυροκομώ.
παθητ., μ~τoc ά.μτ6 . ίν8ργ. πρχ. τ8τeοφο., γΙνομαι στε
ρεός, συμπυκνοΟμαι, «πήζω», συμπήΥνυμαι.- 11 σΙΙΥ' 
ήθω; cb; x~! νίϊν, τρέφω, δίδω τροφήν, παρέχω τρο
φήν, όνατρέφω, μεγαλώνω τινά, τόν κόμνω νά 
αύξηθ~ (νό μεγαλώσι;ι)" μίσον, όνατρέφω δι' έμαυ· 
τόν.- ncr.01jOΤ , . όνατρέφομαι, σύίόνομαι, μεγαλώνω 
IlliθΙΥ, γεννώμαι D χσ;! άπλω;, ζώ, εΤμαι, ύπόρχω. 
2) ίπ! δοόλωΥ, βοσχ')μάτων, χυνων χ . τ.δ., όνατρέψ..ι, 
διατηρώ Ι έπ! _φυηί!ν, περιποιοϋμαι (σιι.αλΙζω, ποτΙζω 
κλπ.) Ι t:t?8φω χ6μ",,=ώ; χα! νυν, τρέφω κ6μην, τήν 
περιποιούμαι, τήν άφΙνω νό ΥΙνι;ι μεγόλη, νό μα
κρύνι;ι, λατ. cοmΔm "Ier. ιι έπ! τή, ri')" θαλιiσσ-η, Χλπ .• 
rρέφω, παρά'c'CιJ, εΤμαι πλήρης l:K τινος, λcr.τ. nυtrlr., 



...... 1 iv,;aίI8av ιςοιη,;., l:xCaI, περιέχω, περιλαμ6όνω. 

...,. • πcιρ' ΌμΥιρφ, δ ίνΒργ. iόρ. β' Ιτeσ.tp01I χεε,;CΙI 
ίν CΙμ.,;δ. η παθ. ίνν. = lτ(!όφφι (πcιθ. Ι, Ιτρσ.φέτ",,= 
.9"tΠJι', «πρφ. Τl!σ.φέμ" (ci:,;τ. τ,αφaϊ,,)=τρσ.φη
ΝΙ (δπlll, XCΙΙ ·τ.τροφσ.=τέ8ν!«μμ4Ι). 

'Enιμ.ι Τl!.φω· Τl!οφός' τρoφιt· τ,oφaiις' {}ρέμμα' 
"ι,""ρ' ~nτ~, 't!i, {}l!εnτήρ,σ., 't!i ' δ,ο-τρεφής' 
ΤfOφσ.1ί~ (=νωπ6ς τυρός, πηΥμένο '..'όλαl· .έχ ρις;. 
*"".ph- (nήννυμι, «πήζω»), πιρΙ ή, βλ. έν {}ρόμβος. 
'ΡI'χο, alllp. τρδιω' μιη. *eΙξομιι.,· «όρ. cι' 

'*ιιlσ.· ιiλλ" ουνηθ80Τ. μΟ.λ. ιΙνcιl δ μιη. δρίiμoι;
μιι.'. ίαιν • • ιdoμαι. ποιη,;. δ(!ό.μομιι.,· ciόρ. β' Ιδgi
,..", πρχ. δι~μfΙHα, ΠΟΙ",';. δcδgOμιι. (Ιχ ριζ. *δe.
,.,.,γ ., XCΙΙ νϊίν, τρέχω, λCΙ';. (υΓΓΟ (ίπΙ ιίνθρώπων η 
ίμ.ψι)χ8V χαβciλoυ) U ίπΙ ΠΡCΙγμ., κινούμαι ταχέως. 2) 
μιτ' cιΙ,;. ,;όn:oυ, διατρέχω τόπον τινό (fκτασΙν τινα). 
J) μι,;" ουοτ. αιΙτ.: Τl8Ρ δρόμο,,-όΥωνΙζομαι άΥώ
να δρόμου (μετέχω εΙς άΥώνα δρόμου) 11 μ τφρ., .
)'4i.σς ΤΡ8χΦ -Il .μ4~oiί = διατρέχω κινδύνους 
(διακινδυνεύω) διό τήν ζωήν μου (διό τήν άσφά
λειόν μου) Ι δ68ν χαΙ 4νιυ τη, cιΙτ. δρόμ" η άyόW« : 
τ(tiχr» nι,ι Ιμαιmήf, "'e8P πιe' nj, ψvxoϊ,=τpέxω 
διόνά σώσω τ6ν tαuτόν μου, νό V λυτώσω τήν 
ζωήν μου, διατρέχει κ/νδυνον ή ζωή μου, μέ κΙν
δυνον τής ζωής μόu 1.0. n.aιι' ι" nάλαιαμιι. Ιδραμι 
".Ηα" - cnapb-l:va πάλαισμα νά νικήσφ, «όλ/Υον 
έλειψε νά νικήσn», cl:va Υορο fιδελε όκόun διό νό 
KεoδJσr:ι τήν νlκην». 

, Ετνμ.ι τρέχω' Τl!οχ6,' ... ,6χος· τρ6χι, ' τροχα,,
n;,' τιοχ'λ,ο,' όλοο/τfOΧOf ι ποιλ-ιρλ. droch (τρο
χός)' λιττ. dr.δst, λιθ. Ρι.-drοι:ιtΙ (τρέχω ταχέως)' 

ίε lοιπ. ριζ. *dhr.~- (τρέχω)' ιϊρμ. dυrgn (γιν. drgan) 
=τροχός κερομέι..ις (!οιπ. *dhrδgh- η *dhδrgh-)' πρ6λ. 
τdι, 'πoιpoιλλιxγdι, oτfj, ρl~ *dhregh-, ijoτol τck~ *tragh-, 
*tregh- (l:λκω, τρέχω), ,;&, Ι.., τφ λιχτ. tr"hδ (έλκω), 
9011. v.r-tr"gυι (λαVΩνΙKό σκυλΙ)' Ιρλ. trog (παΤ
δες), πιxλ-gαll. tro (στροφή), trol (-λιχτ. vertere, 
volv.re), yao-gall. troed (πούς) χιχ! !ρλ. tr4Ig (πούς), 
9αll. fr4.d (πόδες)' πρδλ. χιχΙ πΙΧλ-σλιχυ. fruku (δρό
μος), νιο-σλ06. trttAtl (τρέχω), ΠCΙλ-lρλ. tren (τολ· 
μηρός, εΟτολμος), trIcc (ταχύς). 
ΤΡΙtcισν, γ' πλ1)θ. ιiπ. «ορ. ιχ' eux'l:. 'l:oίi τ,8πφ. 
"ΙΏ, ItOL1)OΤ. ΤΡCι.., «πρφ. τριΤ,,' μιλλ. "'eacrr»' 

ιiόρ. οι' "",ι.α, ίπ. τρ8ΙΙ_' τρέμω, τρομάζω, πτο
ΟΟμοι, χυρ. τρέμω όπ6 τόν φ6&>ν μου Ι ίντιίίθιν, 
τΡέπομαι εις φύγήν άπό τόν φ660ν μου, δειλι", 
φεύγω 11 τ,Ιιιας = ό δειλιόσας, ό τραπεlς εις φu
Υήν όπά δειλ/αν, ρΙψασπις, δειλός.- Η μτ&ι., μιτ' 
ΟΙ!1:., φο6οϋμα/ τινα, τόν όnoφεύyω bc φό6ou, τ6ν 
άποτροπιάζομαι. 

'Enιμ.ι τ,έ(λ) < !οιπ. *ΙΓ_ιο-σιχναχΡ. IΓδιι.11 (τρέμω), 
πρδλ. οιχνοχρ. 'r4stά-1} (τρέμων) (ι Ι-τρeατο" πρδλ. 

Ζινδ. Ι.,!ta--=δειλός), Ζινδ. · t.ras4 I II (Ιοιπ. *t[sk_tI), 
πΙΧλ·πιρσ. '4rsatiy (φ060ύμαι), πρδλ. Ήσυχ. chae
.ι,,· lφόβ"αe".· τριfρω", λιχτ . terreo (.tersejo), ter· 
ΓΟΓ, όμ6ρ. tυrsltυ (=λοιτ. terreto, fυgafo), μια-φλ. 

t4rr"ch (Κι,;. t4r5iίko-) ~ δειλός, ιiyyλ-αΙX;. J)r08s 
(κροσσ6ς). λιθ. triszu (Ιαπ. *tfskδ')=τρέμω' ιi, !οιπ. 
ριζ. *t.re.- (*tr.5-, *ter.-) (=τρέμω) πιχροιλλ. oτ1l 
*Ke>reιn- (βλ • ... ,ι,.-), *f(e)repo (βλ. 1,.*.). 
τρίiμα, -ατο" τό (τ,τράω)' τό διατρυπημένον, 

διαπερασμένον ιι όπή, δνΟΙΥμα, τρύπημα [δι' ίτυμ. 
'λ. τιτιιάισ χαΙ τιΙιιω]. 
~μδτ6.ις, ιaαα, ." (qι;μα)' μετό ΠCλλCιν 6nων, 

πλήρης όπών, πορώδης. 
τΡΊΙΡUν, ·Qtf10" δ, 'fι (111 •• )' πλήμης φ66ου, l:μ. 

φο8ος, περ/τρομος, δειλός, ψοφοδεής, περιδεής" 
ΙπΙθ. τών όνρ/ων περιστερών: ι,",,,,, _Μια, (η 
nιλe,άδι,) Β Ιντιίίθιν, μΤΥν., X8iijYOΤ1)an oUΣ ... τ,ιf,
__ Μια, tj'l:OI n.PIO'l:Ipai. 

'Ε'ΠΙμ., qtj,Qtf1 <*~ti.-eQW (*'I'fCICJ-'o,) ι ίπ. «όρ. 
.... 04« (βλ. ίν lρiΦ)' aldι τ'ήν μιτιχπ'l: . βoι!lμ . t[5o πρδλ . . 
Ζινδ. t.r"S4 I ti (φο600μαι), μια-φλ . JArr4ch (δειλός, 
φoδtσμένoς).- IIlck τό 18'1. τρ.,ρ6~, δlllρ .• .aeόι ιςρtiλ. 
'B.σuχ. -~·.I~· "ι1~,,' -~(t, Iνv. -διι- . 
μ,. αυμ.c6ci~ι'l:ιχlμ.όνow.ιc .. τtW"(*" •• " "ιίόρ. 

, ... 
Τe8αιια,)' aldι ,;ό III8p. -c.~' ταΡ., ctiίeό,,' τα· 
χιι. (μιτ' ci:ποt)ολij; τοίί -ρ- χοιτ' ιϊνομ.) · βλ. dτρσ.Uο, • 

τρ{ισu, μ.λλ . τοί! τιτ(!όω. 
τριιτός, ιf, 6", Ρ1)μ. ίπΙθ. του ΤΙΤl!σ.'"",· ό διάτρη· 

τος, έχων 6πήν, διατρυπημένΟς, πλήρηι; όπών υ τ",
τα "xιa=Kλ/ναι yλαφuρGις vενλυμμtν1Ι καΙ διατό
ρως τετορνευμέναι καΙ KεKooμημtναι ι' έΥκολλή
των διακοσμήσεων (xOΙ'l:' 4λλου" κλ/ναι π ήρεις όπών, 
δι' ών διήρχοντο τό oxotvIa τά άνέχοντα κότω8εν 
τό στρώματα). 
τρηχδΙΙος, ", .", n:ol1)Τ. CΙv'l:t q'1Pf, lρα~(βλ.λ.). 

. τριιιύς, 4,α, V, ίων. ιi",.ι τ~~ (βλ.λ.)' ιίπιρρ. τιι,,' 
Χ8ω" ιϊντΙ "'ea.x8coς· 6ΠΒρθ. ΤΡ'7xtiτατa ιiντΙ ~ρσ.xVτa.τσ.. 

τρl. (.χ του ιίπιρρ. τρις η ίχ 'l:oiί oua. τ,/σ.), ίν 
αυνθ'τοl, ώς; ιχ' ουνθ. · τρΙς, τρεΤς φoρdς, λοι'l:. Ι",. 

τρiδ, oua. ίχ τοίί τeιΤ,. 
τρlάςω, μιλλ. -«ιιω (τ,/_)' νικ", κατο6όλλω, 

καταρρ/πτω, κατακτώ' xuρ. έπl παλαιστοο, δστις δtν 
tλoy/ζετo νικητής, ~ν δέν κατέδαλλε τρις τόν όν
τ/παλόν του, 'iι έόν δέν έν/κο ώτ6ν διό τριών 
παλαιστικών τεχνασμάτων. 

. Έnιμ.ι τρ,CΊ~ω (χοιΙ τρ,άαιιι» Χ8Ι qιΙτ_)' τ,.α
κτήρ' τρ,α)'μο, (=ν/κη κα Γ6πιν τριών έπι8έσεων)' .
τρ/αΗΤΟ, (όήττητος)' άπoτρ,CΊ~φ ' ίΧ "Ι:ου τ," (ώ~ 
χοιΙ Ιχ '1:00 qιά~_τριπλασιάζw, πολλαπλασιόζωέπI 
τρ/α)' βλ. τριΤς, τρ/α. 

yptaIva, 'f! (τρ/οι)· λιχτ. trIdens, r'ι cτρΙαινσ», τ6 
fμ6λημα τού ΠoσειδGινoς Ο Υε" ικως; , δόρυ έχον τρεΤς 
αlχμός, Τι όλιευτικόν Kαμό~ιoν έχον τρεΤς 6δόντας. 
Έτvμ.ι τρΙαι_ <*ιρ,α"jιι (βλ . τρεϊς, τρ'ο.).- χιxτιi 

'ι:ινιχς;, oux! όρθώς; ,'f! λ. πιχριiγι'l:ιχl ίχ του τρ'- tar,oω 
< *Ι4ί-ηδ' χιχτιί τινοι γνώμ'l]ν *τρια"jα <*lρ,-j9j4, πρδλ. 
λιχ'l: . triens <*lri-jO'- (τρΙτοςl. 
τρlαινΌU, μκλλ. -ώαω' κινώ (σεΙω) διό τής τρια/· 

νης 11 Ιντείίθκν, άνατρέπω, όναποδονυρ/ζω Ι τρια,,,όω 
τή" yiί" δικέλλπ=άνασκάπτω (σκσλ/ζω) τήν Υην διό 
τής διι(έλλης, θρούω τούς 6ώλοuς τού χώμστος. 

ΤΡliίιιάς, ιίπ. χcι! Ιιιιν. τρ .. ιιάς, · άδo~, ~ (τ"'" 
τρ{α)' ό άρι8μός τριόκοντα.- 11 ή τριακοστή ήμt
ρα τού μηνός 11 Βν 'Αθήνιχις;, ιχ! lριιι>ιάδις "ιαιχν ιϊφιι
ριιιμ'νιχl ., «νιiμν1)σlν τ6\ν νιχριο'" ώς; Iιιxpck PωμCΙΙOI, 
τ& noveιndiaII", προοιφίροντο /ιέ χιχτ' cι~oτck, θυοΙοιl 
ιΙς:; τ'ήν ·Kχιi,;ην.- • ώο. κόθε ύποδιαΙρεσις άποτε
λουμένη έκ τριάκοντα (οπως; π. χ. έν ΆθήνCΙΙ~ πο· 
λιτική δια/ρεσις έκόστης φυλης περιλαμβόνουσα 
τριάκοντα ΟIΚΟΥενεΙας). 

τρliίιιoνδ-άμμΙτoς, ο" (τ,ιάκο"ταt<1μμα)' ό f
χων τριάκοντα αμμ4τα (δηλ. κ6μ60υς). 

τρΙiίιιoνδ-lιμcρoς, ο", Ιων. Tρι"ιιoντ~μcρoς, 
aQIp. τριακοντάμcρος (τeιάκο"ταtήμέρσ.)· ό έχων 
τριάκοντα ήμέρας, ό έκ τριάκοντα ημερών 11 τό o~a. 
ώ; ουο. το τρ,αΗOtIθήμιρο,,=χρσνικόν διόστημα έκ 
τριάκοντα ήμερών. . 

τρΙδιιοντα, ίπ. χΙΧΙ ίων. τΡιίικοντα, 01, ιχΙ, ,l:ιi' 
ιixλι; oν (ιρεί" τl/σ.)· ώ, χcιΙ νϋν, τριάκοντσ, τριάν
τα, AαI'l:. trigint4.- 11 ώ~ o!1cι., οΙ τρ,άκο"τα ι 1) ι·ι 
Σπιiρτ'!j, οΙ aιοριζόμινοl μέλη τού τριακονταμελούς 
Συμβουλ/ου, σύμ60υλοι καΙ συμπράκτορες τού Βα
σιλέως. 2) ί" • Αθήνιχl" ΟΙ τριάκοντα τύραννοι, 
'l:Oίι~ .δπc(ους; οΙ Διχχιaιχιμ6νιοl 'γxιxτΙσ';1)σCΙν ιΙ, 'Αθή
να, ι!}θίι, μaτdι ,;'ήν 4λωοιν τιίlν 'Αθ1)ν6)ν 6ιι6 'ι:ου Δυcι· 

oιiνδρoυ (τφ 404 π. Ι.). 

τρliίKOντδ-ετfις, Ιων. τριιικ-, i, (τ,ιάκοna+ 
ι.ο,)· ό έχων ήλικ/αν τριάκοντα έτών, cb, xcιΙ νυν 
τριακσνταετής.- α ό fXIJV διάρκειαν 30 έτών, 6 
διαρκών έπl τριάκοντα fτη Ι ώα. θηλ. -Ιτ,ς, -ι&ο,.
πιχρ' ιϊ'ι:Τ. ουνΊΙΡ. ιριακοντούτιις, -ον, ιϊλλdι χιιΙ 
~ρ.a.κο"τοVτ"" ." θΥιλ. τριαΝο"τοΙn" -,δα" Ι, 06 
τe,αΗονΤΟVΗδιr, ιιπo"δaί-όναKωXή (εlρήνη, ouv-
8ήκη) διαρκε/ας τριάκοντα έτών. 

τρliίKoντδ-ςίiyoς, 0tI (τιιΙxo"τa+~,,)' ό Ι
χων τριάκοντα κα8/0ματο (θρον/α) κωπηλστών • 
τρΙiiκονι-σρχΙα, 'f! (q,CΊΝΟ"τα +"XOll)· r'ι άρχ" 

τών τριόκοντα τυράννων έν Άδήναις (.ΡΙΑ. q.σ- ' 
Νο"τα 1I 2). 

-,ρΙδ_ντ,..ν-ς, .. (~+ ι.,..ιι)· 6 
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τριόκοντα όργυιQν μήκους, πλότους Χλκ. (ciAAιlι βλ. 
τρ,σ"ο"ώρv)'C'$') . 
ΤΡΙδιιόντορος, ο" (π«ρ' Ήροδ. ι-,.""6,,ι-.0,)· δ 

Ιχων η;ιόκοtτcι κωπας 11 ώς; o~. ι-,.σ,,6,.ι-ο,., ('νν. 
"σ~)-πλOίόν fχων τριόκοντα κώπας. 
τρΙίίιιοντ-ούτικ, ." CΙUV'f/p. iv~! ιo,aσI"ona.~ 

(βλ: λ.) . 
. τρΙδιιoντ-ώρi"oς, Ο", δρ86~ιρoς; ~UKO' ~06 qισ

HOn"6e".,aoS (βλ. λ.), ό τριόκοντα όpyυIQv. 
τριαιιόσιοι, ίων. τριιιιιόσιοι, σι, σ (ι-,.ί" ι-,/σι)' 

ώς; χ!ΧΙ νϊΙν, τριακόσιοι, ),!X~ . triceni. 
τριαιιooιo-μiδιμνoς, ο" (ιoeιa,,6oaoa+ΜUI~_,)' 

ό fxwv περιουσ/ανΨΊ εΙσόδημα έκ Τi'lς nεptOUO/oς 
του έτήσιον) τριακοσ/ων μεδΙμνων Ι οΙ Ι-ΡICΙHOOΙO' 
μi'ίμ"oι-πoλTται fχοντες έτήσιον εΙσόδημα tκ 
τριακοοΙων μεδΙμνων, δcιoν "lt'O.ιI~o 'χ ~oίl ν6μοσ 
εν!Χ π.ριληφθ~ ~ις; .Ις; .ήν τ7.'ιν τιϋν 1'""-. 
τρ'διιόστ6ς, ΙlΩν. τριιιιιοστός, t), δ" (ιo,ιdHOna)' 

ώς; χοιΙ νϊΙν, τριακοστός εΙς , τήν σειρόν, ό τελευ
ταΤος έκ σειρδς τριόκοντα Ι ώ, O!la. ιt Ι-,ΙCΙHOOι-ι) 
(Ινν. μοϊρα) = φόρος όνερχόμενος εΙς τό έν τριο
κοστόν (ώς; ιt ""Δη ~τo ό φόρος ό αuμnoαoύμενoς 
εΙς τό έν δtKατoν). 

τρΙοιιτΙ;ρ, ';;eo" 6 (,I"ιdζω)' ό νικητής' βλ. ,I"ιd'ω. 
τρΙ-άρμcνος, ο" ('I'e/cι + αιμtισ)' ό έχων τρlα 

δρμενα (τρΙα lστlα). 
τρΙάς, ..d&o" -ιι ('Ι',.τ,) , άι~ χοιΙ νlΙν, τριός, ό c!ι

ρι8μ6ς 3. 
τριάσσu, μιn. -ιΙξω'-ι-(ιIΔ'ω (βλ. λ.). 
τρlΙ6ιιός, t), δtι (τ,ιβω)' 6 τρι6εlς (όποτρι6εΙς, 

κατατρι6εΙςl, 6 τετριμμένος, λοιτ. trltus Ι ιt 'I',ιflcι"" 
, (Ινν. xAcι,uiι,,) 11 'Ι'δ 'Ι'e,βCΙΗδ" ('νν. lμά,l"ο"ρτετριμ
μένον lμότιον, μή δυνόμενον νό φορε8ι:\ πλέον λό
γ~ τi'lς nαλαι6τητός του (πρ6λ. χοιΙ ι-,ιβ_). 

'p1601101, οΙ, f8voς ΘρςJKΙK6ν 1ι Ίλλυρικ6ν IIIν-
τιll8.ν χοιΙ, κωμικ6ν δνομα 6αρ6αρικQν 8EQv. 
Tpl-k1iις, ." ('1'(1,- + flH.o"j· ό έχων τρεΤς αΙ

χμός 11 όκωκός (τριαινοειδής). 
τpl6lι, fι ('Ι',ιβαι)' ώ, χοιΙ vi!Y, τριβή, τ6 τρl&:ιν, ή 

τρΙψις, όπότριψις.-Ιμτφρ., φ80ρ6, 6λό6η, καταστρο-
φή, KaraTPI&'j. ιι άιcι. -πΙ χρ6νοσ, ο,naτόλη χρόνου, 
κατατρι6ή, χρονοτρι6ή, .6ρaδύτης, όνa60λή (6λ. 
χοιΙ XOΙΤIΩτ. 4ρι8. ~) Ι β/ο, O~H .ιJΙCΙ(lI' Ι" • ,I,(I,β~ 
-.εύχόριατη ζωή ι, διό τήν 6ποΙαν είιχαρ/οτως 
σπαταλΟ τις τον χρόνον τi'lς ζωi'lς του. 2) τ6 
όσχολετσ8αl "ερΙ τι, ή περΙ τι έναοχόλησις, δσκη
σις, άι, . χοιι νlΙν τριβή (-=δσκησις) 'ν ιίντιθ'cιιι πρό, 
τήν 8εωρΙαν Ι ωcι, όπλtΊ δσκησις, μηχανική δσκησι<v 
έρaoιτεxνΙKι'ι ένασχόλησις περΙ τι. 3) τ6 περl ου 
τις όσχολετται, τ6 όντικεΙμενον τi'lς φρoντlδoς (Τi'ις 
μερΙμνης μας, rQv όσχολιQν μας). 4) κα8υστέ
ρησις, όνa60λή, ίιπεκφυγή : Ι" 'I'(/Ι~ 1λ4 __ ζητεΤν 
όνα60λός Ι xoιl 4νισ ρήμ. : μiι τ(lιβι1" Ιι-,=δχι όνα-
6αλάς πλέον. 

Tpl8i\yoI, 4Kpj. ποι8. "ορ. Ρ' τοβ 'fIelflm. 
Tpl601-c.-Tpδwc1oς, ο" (ι-ι/βολο" + IΗτιΔπ .. 

".,,)' τ6 ο!lδ. ~A'rje. ώ, O!lcι., 'Ι'ριβ01'Η'Ι',Δn8Acι στω
,uνUaι-έK6όλλω όπό τ6 στόμα μου άγoρaTα σκώμ
ματα καΙ 6αναύσouς όστειότητας (πρ6λ. IΗτ,Δn8-
10,,-6 έκτρεπόμενος Τi'lς συνή80Uς όδοΟ, όσυνή8ης, 
πc:ιρόδoξoς). 
τρΙ-ΙΟ1ος, ο" (τ,r- + βcι"ί,,)' άις τlι ,I,(I,β,λiι" 

(δλ. λ.), ό fxwv τρεΤς αlχμός 11 άκωκάς.- U δθιν, 
ώ, o~o. , ι-ιΙβ010" t 1) τρι6ελές σιδήριον, δπερ 
ριπrόμενον κατά μεγόλος ποσότητας Ka8' όδόν 
παρέλυε τός κινήσεις τοΟ έX~ΙKoO 1""11(00. 2) 
όκαv8GΙδες φυτόν, δπερ προσεκολλδτο εΙς τό έρια 
τΟν προ6ότων, 3)'ν τιjl ItA'rjt., δηκτικό όστεΤα, 
σκωμματα. 4)'ν τιjl It),'rjQ., άιcι., όλωνιατική μηχανή. 
τριβος, fι, χοιΙ δ (~er/1ittισI)' τετριμμένη fι πε· 

πατημένη ,όδός 11 ότρanός, tb, xoιl νβν τρ/60ς, μονο
πάτι Ι _ντιϊΙ8ιν χοιΙ, μεγόλη όδός, δημοσ/α όδός. 2) 
μ~:pρ., όδός τοΟ 6Ιου, σταδιοδρομ/α.- n τριβή, προσ
τριβή, tb: τό ι-,ιβ'ι, ~(/Ιφι, 'δλ. λ. λ.).- • μτφρ., 
δσκησις, έφορμογή, xρfJoις. 2) όνcι60λή, χρονο· 
τριβή. ",,4ao. μιλλ. qltp8' :i6p •• ' ...... , Ιιιρφ •• r-

νιο" WPlt' ~h,rφιι' ποιθητ., μιλλ. οι' τ,ιφθttσO~I, 
μιλλ. 6' ~,r"'σομιιι, τ.τιλ. μ~λλ. ι-'ι-ι'φομιιι, ιίιcι. 
δ* χοιΙ μ'ο. μ.λλ. 'Ι'ιΙφομιι., lν ποιθητ . ίνν.· «όρ. οι' 
η,I~· «6ρ. 6' lτ,1β",,' πι-χ. ~.ι-eι,uμιιι· ιIt, -.ι 
νϊΙν, τρl6ω, χσρ. τρ/6ω σΤτον, όλων/ζω οΤτον (δι6τ\ 
τ6 Ιλώνιαμοι 'ΥΙν81:0 διdι τη, τριδή" τη, Υινομ.νη, δl« 
τοll 1ιοιτήμ«τος; τιϋν δαιϋν, "ι διdι 8ΠΙXIIλιoμ'νlΩν χσλΙ.,. 
δρaιν) 11 ώα. όλt8ω, KonaνΙζω, Κ'ονιοποιι;, 11 τρl6ω (προσ· 
τρ/6ω) τι έπΙ τινος, περιστρtcρ<.! η μέσα εΤς τι: ,.. 
χ1δ" .ι./ecι" 'Ι',ίφσ. Ι" όφ"-1μφ-νά nόρr,ι μΟ)(λόν 
καΙ νά τ6ν ΠEPιστρtΨr.\ εΙς τ6ν όφ8αλμόν (τοll ΚΙ)· 
xλaιπo" ίν Όδιιο. Ι 338, ιUCΙ" χοιθώ, 6 μοχλό, ~τo- υ
πσρaxτaιμ'νoς; ν« χονιορτοποιηθ1j διdι τΙΙς τρι6ΙΙς Ι Ω" 
οδ" flcι-.,. ,I"IJIφ=πρoστρ/6ω χρυσΟΟν άνηκε/με
νον (νόμισμα ~ δλλο τι) έπl τi'ις cΛUΔΙας λΙ80uι διό 
νά έλέγξω τ6ν 6α8μόντi'lς κa8aρ6τητός του.- μ6· 
cιoν, τρΙ6ω τιέnΙ ηνος καΙ τ6 μιaΙνω, τ6 μολύv,ω.- • 
διό τtΊς τΡι6i'ις φ8ε/ρω η, τό Kαταoτρtφω, τ6 όno~ 
τρ/6ω, τ6 cλυώνωι a ΙπΙ 6δοβ, narQv φθε/ρω τήν 
όδόν fι τήν Ka8ιστQ όμαλήν (δηλ. διιlι 'tfj, μιyι.iλ'ης; 
χοιΙ μοιχροχρονΙοσ XρήOΙIΩ,). 2) 'πΙ χρ6νοσ, κατατρ/· 
6cD τ6ν χρόνον, cπερνGI τ6ν καιρόν μουι, διόγω 
λοιτ. t.,er. vIt_m Ι "κολ., χόνω καιρόν, 6ρaδύνω, 
όνa6όλλω. 3) μτφρ., 'πΙ ιιροαώπφν, καταπονι;, μέ
χρις όφaνιoμoO, φθε/ρω, καταοτρέφω Ι κατοπΙΙζω, 
καταδυναστεύω Ι _πΙ χώροις;, έρημώνω, λεηλοτι;, 11 
'κΙ χρημι.tτaιν, καταonαταλQ, κατασωτεύω. 4) μετα· 
χειρ/ζομαι συνεxQς.- ποιθητ., όσχολοομαι όποκλει· 
σΤΙKQς περ/ τι. 

·E'I'V,u.t 'Ι'ιΙβφ' ,I",flt)· 'Ι',lβο,' -τ,ιβ"" (π.χ, _,
δ.-,I"I/hι,» λοιτ. trib&' ι-(ιίμμιι' πρβλ. λοιτ. πρχ. ΙΓι·νι 
τοll tero, μτχ., ΙΓϊ-fυι, d~trrmentum' tritlcum (σΤτος)' 
t,rbulum (μηχανή κοπαν/σματος σΙτoυ~ inter·trrgO 
(~λαpρό tκδoρό, άμυχή)' trro (600<; πρ6ς όροτρ/ω
σιν)' ijτοι i, Ιοιπ. βι.tcιaως; Ι.Γϊ- (βλ. 8ν ι-,Ι,ω), ιΙς ;)" 
ιίνι.tY8ΤΙΙI _πΙcιης; τό cιoινcιxρ. Ιι.ΓΙ- ίν τιjl Ιι.,Ιι.ΓΙΙI (ίπι
τοιτ,), t_rrIum, t_,rr,6(lI, Ιι.ΓιΙι.Γ, Ιά'ΙΥι.ι (6 εύκό
λως εΙσερχόμενος)' τό -β- διί .. οιτοιι ν« ιίνι.tyιτoιι ιΙς 

!οιπ .• gv~, *-g·v-1I -1)-' πρδλ. πoιλ-cι),oισ. t,ebltι (κα8α- · 
ρ/ζω), ΡIΩCΙCΙ. t.t!&byty (όπο'λεπ/ζω).- ()ιι6 τινaιν θιaι

ρoBν~oιι ασπ. χοι! τ« Υοτ8. prlsk_n, πιιλ-ΥΙΡμ. dres· 
kan, ιi.π),·cιoι" Ρ.,κι.π, ποιλ·CΙΟU'rjδ.1:!risc_ (tκKOKK/ζω). 
τρI6ωΜCς, δ.ρ. "ντΙ ι-,lβω,&ι8'" οι' ItA'rj8. 6nοτ. τοβ 

τ(lιβω. 
ΤΡΙ"Υ, -_ο" 6 (ΙO(lI/1ittισ.)' τετριμμένον (πε

παλαιωμένον) lμότιον 11 έπανWφ6ριoν.- 11 ι8ς; 'πΙθ. 
6, -Ij, 'Ι',ιβ_-ό ήσκημένος εΙς τι, ό fμπειρος πφl 
η (μ8Τaι Υ.ν.) Ι ώα. χοιΙ μι~. oιl~. 2) "ηολ., ώς; o!lcι., 
δν8ρωπος πανοΟργος, πολυμήχανος, όnατεών. 
τρlδων.ώς, ίnΙρρ. (τ(ll/l_)' κατά τόν τρόπον 

τοΟ τρ/6ωνος (όπως τό τετριμμένον έπανωφόριον). 
τρΙ6ώνιον, τ6, ()ποχορ. τοβ ι-ιl/lωιι (βλ. λ,)' μικρόν 

έπανωφόριον. 
ΤΡΙ-ΥΙρωΥ, -0"0'. 6, fι (τ,.- +ρ,-γ δ τρις 

γέρων, τρεΤς φορός γέρων, παμπόλαιος, ύπέργηρας. 
'ΡιΤΑΗ, -ιι (δωρ. ΤΡΙΥ1δ, μΤΥν . χοιΙ ΤΡΙΥΙ0)' εΤ

δος lχ8ίιος, «μπαρμπούνι ι, cτριγλ/ι, λCl~. trlgllι.' 
[αχοτιιν. lτιιμολ,' πιθ. οσπ. τιjl Τ(/ΙΥ61"", δaιp .... 
(εΤδος lχ8ύος) χοι! τιjl 'I'e1ttIt) (ίχ του fιxoσ, 8ν οΙ ι
χ8ιίι, oΙΙ~oι ίχπ'μποσν Ιμοι 'tfj I;OΙYlΩyfj τaιν 'χ 'tfj, 8cι. 
λιίαcιη,n. 

ΤΡΙ';Υ1ιινος, ο" (ι-,Ι- +Υ1,."", ,1';_,)' 'πΙθ. -τιlν 
lνω~Ιων : leμιιτσ 'Ι'(l1"1",,cι-=ένώτια fxoVTo τρεΤς 
στιλπνοός καΙ όκτινο6αλοΟντας λΙ80uς 11 όστερ/
σKOUς (ώς αΙ κόραι rQv όφδαλμων, πptίλ. ,1,..,,) 11 
τρι6φ8αλμα (tνώτια) ώς έIt των TPIQv διατ6ρων ό
πων (δ!χην δφ8cιλμιlιν), οσνών. ΤΙΡ 'I'(lIonl, (βλ. ),.) " 
'ντιB8aν, όξιοθέατα.- Ι 'πι 1:~' Έxι.t~ης;, τριόφ8αλ
μος, ή fXoυσa τρεΤς όφ8αλμοίις. 
τρΙΥΙ0 ,6Ρος, ο" ('I'I/y1'7+~,QI)' ό φέρων τρl

γλας: τ"y1oφόeor. ,%,τωιι-δlκτυσν πρ6ς δγρευσιν 
τριγλQν (τ. Ι. za..aw συλλαμ6όνων καΙ δρα ~ 
τΡ/νλας, δ,lλ. μnaρμπούνιο). 

τΡt-Υιι.,.ς,0,,('Ι',r-+Υ1Vφaι)· ό Ιχων τρεΤςΥλυ
φός, εις τρ/α έσχισμένος, τρισχιδής: .tVtt .,,,.
.. .-ή τρlaινα lάις; ot}o ... q/,l.,.., (ίν 'tfl «ρχι-τι· 
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.~O'Iι.Ι τοll δωρ. ριι8μοll)-μάρμορον έχον τρεΤς Υλυ· 
φΌC; ncιρaλλr'\λoυς, τι8έμενον δέ ύπερόνω τοΟ έπι
στυλ(ου' ΙΧΙ 'l"lly1Vφoι ΙΧδτιχι, ΙΧΙ χιχτ(ι loιx~ IiRoatιiae;t~ 
'πΙ τοil 'πιστιιλΙοιι :uΙμινιχι, ίσυμtί6λι~oν τ(ι 6-xραt τιί)ν 
ιIoxciiv tciiv αρχιχιοτάτιιιν ειιλΙνων νΙΧών, τ& δί μIIτιx~ύ των 
"ινllι διιχοτΥιμιχτιχ ιiΡXι"ώ~ μέν Αμινον "ινόt χιχ! έχΙΧλουν· 
το 6ιral, βριx!lύτιρoν &μω~ συνιπλ 'ι)ρουντο διόt Τ8μιχχ Ιων 
μιχρμάρου, μij 'ΡΙΎλύφων, τ& δποίΙΧ ώνoμιiζoντo μτόnαι. 
ΤΡΙ-Υ1ώιϊς, -r"o" δ, ofι (Tlr- + y1ι»tι,γ ό έχων 

τρεΤς Υ1φχί"α, (τρείς όKΙδaς Τι άκωκάς), τρΙγλωσσος. 
ΤΡΙΥμός Τι τρισμ6ς, δ' iπΙ τη~ πί~'ιxo~, όξετα 

κpauγή, cτσύριομαι, λιχτ. sfridor. 2) 'ώ, "ιχ! νυν, 
τριγμός, τρlξιμον. \ 

τρl-"{ον'σ, ofι (TI["O"o,)' ή τρlτη γενt:ά. 
ΤΡΙ-Υονος, ο" (TI1. +"ι".ο6αι)· ό τρεΤς φοΡός 

γεννηθεlς (iR! τοll Διονύσου π.χ.) U ίν τψ πληθ.,=τιιi" 
Tlla: TII)"O"oa x6eαι = τρείς θυγατέρει;, Tl'"o"a 
Τ.ΗΙΙΙ:Ι (=ιτρlα παιδιάι). ι 
ΤΡΙ-Υω"ν, το (χυρ. οίιδ. τοil 'πομ. Tll" __ o,)' ώ~ 

χιχΙ νυν, τρΙγι.ινον, σχ.,μα ij άντικεΙμενον έχον τρεΤς 
γωνlας.- 11 μουσικ6ν όργανον τριγων ικού σχήματος. 
ΤΡΙ-Υωνος, ο" (Tll-+yωιι'a)' ώ, κιχ! νυν, τρίγωνος, 

ό έχων τρεΤς γωνlας, τρικόρυφος. 
, τρΙ-δουΙος, οιι (1"lι-+ΟΟ;;lο,)' ό τρΙς δούλος, ό 
έπί τρεΤς γενεας δοΟλος (τ. ι. ό γεννηθεlς έκ μη
τρός δούλης, Τl'ις όποΙας καΙ ή μήτηρ καί ή προ-
μήτωρ ησαν έπlσης δοΟλαι). ' 
τΡΙ-δΡσιμος, ο" ( ... ,ι-+"eαXΜ.,)·ό έχων άξΙαν Τι 

6όρος τριών δραχμών.- Ι τό τl'''''cιχμοtr=νόμισμα 
τριών δραχμών, τρετς δραχμαl. 
τρl-δύστιινος, ο,,' δ ... ," dVιιη"o" ό τά μάλι

στα δυστυχής, δυστυχέστατος. 
TpI-tlIΚToς, ο" (Tl1- +11100410) ' ό τρεΤς έλιγμούς 

σχηματlζων, έπΙ δφιω~ 8 iR! οχοινΙου, τρlδιπλoν, τ6 
όποτελούμενον έκ τριών νημάτων (σπόγγων ij λε
πτοτέρων σχοιν/ων). 
TpI-tμδoloς, ο" (τlι-+Ιμβ010"γ 6 έχων τρlα έμ

&λσ, ij ό δμοιος πρός τριπλούν έμ&λον πλοlou, 
δηλ. τόσον μακρός δσον τρlα έμ&λα μαζΙ. 
Tpl-iσncρoς, ο" ( ... ,Ι-+lo.πi,cι)· ό τριών έσπερών, 

ό έπl τρεΤς κατό ouνέχειαν νύκτας. 
Tpl-cntρlς, -'00" ofι (TI'+ITO,)' ή κατά τριετ/αν 

τελουμένη έορτή. κυρ. ιΙνιχι, ίπΙθ. i-.νοοuμ. , ,;ου o~σ. 
10l""' (τι1ιή, (Jvolcι χ;ι:.δ.) 11 TIIIT,lI', (ιίνν. ,,"1[000,) 
-κύκλος Τι περlοδος τριών έτών. 
ypI-iTIΚι ι" Τι yplcTIίς,., (TI1+'TO,)' ιίι~ χιχ! νilν, 

τριετής, ό τριών έτών, ό ήλικΙας τριών έτών 11 το 
o~. τριιτι, ~ ίπΙρρ.=έπl τρΙα έτη, διό τρlα fτη. 

TpI-cτfa, ofι ("'eιέτη,)' ώ, χαΙ νυν, τριετ/α, διόστη· 
μα τριών έτών, λιχ,;. triennium. 
ΤΡΙ~UΥής, ." χιχΙ τρl~ίiyoς, Ο", χιχΙ τρl-ςίiξ, 

-.ι"ο" δ, ofι (τιr-+ζVΥ';"CΙΙ' ,0& ζιVyννμι)' ό μετ' όλ· 
λων δύο συνεζευγμένος, τρεΤς όμοο, τριπλοϋς 11 ώα. 
αντΙ ,;ου !.πλoiί ~Iιϊ" τ,ΙζVΥΙ, xcιo'"""τo& = τρεΤς 
όδελφσ/. 
ΤΡΙΊΩ· μιλλ. τ"ξω' πρχ. .... Tlr"cι μι,;όt οημιχο. 

'νιοτ., μτχ. τιτ,ι~, -π. πλη8. ~ι~l.yώτι, ιiν,;Ι τι' 
Τ'ΙΥ6τι,' 6πιρο . ~τιτιIΥΙΙΙ", 'π. TIITII"III" μι,;όt οημ. 
πρ,;: 'πι ~cjιων χιχΙ πτηνων, ώ~ κιχΙ νυν, Τρ/ζω, έκπέμ
πω τριγμόν, ιτσυρ/ζωι, έKnέ:μπω όξεΤαν φωνήν 11 'πΙ 
τών Ψυχών ,;ιίιν ιiποθν'(jΟΧόν,;ων (φιχντιχαμά,,;ων), 6aTTa
ρlζω, τραυλlζω 11 ώσ. ίπΙ ,;ιίιν ιχρθρώοιων : ίιώτcι ~ι~I'· 
Υι.=έτριζον τά νώτα (ιοl πλότεςι, lftt πιχλιχιστων) 11 
ΙπΙ ΠΡΙΧΎμά,;lιιν, τρlζω, προστρΙ&ι, σΙζω, Kρaδαlνoμαι, 
τραντάζω, λΙΧ,;. strldere. 
Έwμ., qitoρ' ΤΙΙΥμό" τιιομό, (μΤΎν.)· OTl'"l, 

fι, Ύιν. o ... ,ιy,,~ (ινυκΊ'οπούλιι)' προφιχνω, όνομιχ,ο
ποι(ιχ (ix -τοll fιχoυ), Ιι; Ιιχπ. ρι~. '"(t)Irel-g, πιχριχλλ. 
πρό, ,;ΤΙν ·str.j·d iy τφ λιχ,;. ιΙ,ιdeδ (παρόγω όξύν 
'ιχον). 

τριηιι6ς, -ιίδο" ofι, ln. χιχΙ !ων. ciν-τΙ ... ,ιcιxCΊ, (βλ.λ.). 
τριι\ιιοντσ, τριιιιι6οIΟI, in. χιι! !ων. civ,;! ~Iιcιx-. 
τρΙ-ιιμΙ-ιι6διον, ,;ό (τlΙ+ι)μι+~)' τρεΤς ήμl-

σεις πόδες, εΤς πούς καΙ ι'ιμιouς Ι άί; IR(8., Τ'Ι,lμι
π66ιο" ο", ό' t}(wv μl'ιKoς ένός ποδός καΙ ήμΙσεος. 

, ΤΡΙlHMlρι~ω, μιλλ. -,..(D' ΠΡΧ. TaT,I,lld,xιlxcι' 
εΤμοι τρι~ρaρxoς, ι:Τμαι κυβερνήτης τριήρους, κυ- ι 

6ερνώ τριήρη D μι,;Ot Ύιν., ~,I,l�CΙlXcU "ιώs-=εΤμoι 
κυ6ερνήτη'ς πλοlου- • iv 'AθTινιxι~, εΤμαι τριήραρ
χος, έξοπλlζω τριήρη διό νό τήν θέσω ε;ίς τήν ύπ
ηρεσΙαν τής ποτρlδος. 

τρΙιιρ-σρχlα, ή (Tll,lecιlx.OJ)· τ6 τριηραρχεΤν, 
ή όρχηγlα τριήρους.- • έν Ά8Υινιιι,, ' ό έξοπλισμός 
τριήρους πολεμικής 11 τό άξίωμα ij ή ΑεΙΤΟVΙΥ[CΙ (βλ. 
λ.) τού τριηράρχου. 

τρΙιιρ-αρxIΙCός, ." ό .. (τιι,llcιρχ[cι)· ό όνήκων 1ι 
άρμόζων είς τήν τριηρορχΙαν, 
τρΙήρ-σρχος, δ (τ,ιήe,lr+ιi,χω)' ό κυ6ερνήτης 

τριήρους .- 11 ίν 'AOij.ιxt" τριή,cι,xo, έΧΙΧλιΤ,ο ό 
πολΙτης δστις ώφειλε νό έξοπλlσl) τριήρη πολεμι· 
κήν, ητο δέ συνόμα καΙ ύπεύθυνος διό τήν κυ6έΡ-
νησlν της, . 

τρΙιιρ-α61ιις, ·ov, δ (τ,ι.,,'" + ιινΜω)' ό αύλη' 
τής τριήρους, δστις διά τού αύλού έδιδε τ6ν ρυ
θμόν της Kωπηλaσlας, ώστε πάντες οΙ κωπηλάται 
νό κωπηλατώσι συγχρόνως. 

τρl-ήριις, ή, γξν. -110" ouV'(jp. -ov" ίων. -ιv" ιχΙ,;. 
-εcι, ιιιχί auv'(jp. -,1' πλ'ljθ . , όνομ. -ι." oUV1Jp. -ει,' γιν. 
τ, • ."ωtι, ίων. τιι,IIέQJt' (Tllr+d,ίi,C'" ij ι,Ιοοω)' 
κυρ . εΙνιχι έπΙθ. (ιίνν . ιιαν,)' πλοΤον έχον εΙς έκατέ· 
ραν τών πλευρών τρετς έπαλλήλoUς καθ' δψος σει· 
ράς κωπών, λιχτ. Iriremis' xoιτόt ,;ijv παράδοσιν, οΙ Κσ· 
ρΙνθιοι ίνιχυπΤιΎησιχν τρι ijρη πρωτοι' οΙ χωπηλci,;ΙΧΙ τη; 
xιiτω oltρ~. έxιxλoίlντo 6αΑάμιοι ij 6α1cιμίτcιι, οΙ τΤι, 
μEσιx(ιx~ σειρ~, ζVΥίτcιι, ΧΙΧί οΙ ,;;>], 6-νω oItpCi, {Jecι· 

"ίτcιι' ι!νιχι ιx~τoν6ητoν δτι Ιxιxoτo~ ίΡ'';Υ" 'μΙιχν μό· 
νον χώπην iχεtρΙ~ιτο. T,.rί,llι, ~αιxν ,;& μιγΙΧλύΤδΡΙΧ 
πoλιμιxόt πλοΙιχ ΙΙ; δοων ίνιχυιtηγουντο μίχρι ';0& πί· 
PΙXtO~ σχεδον .ου ΠιλΟπονν'ljοΙΙΧκc;υ πολίμου, δι6,;ι .Ι, 
,;ού, μl,;ίπιιτιχ χρ6νου, ίνιχυπηΎουντο χιχΙ TaTerίeIII, 
κιx~ "",,τrί,ιιι,. [δι ' έτυμολ. βλ. ~(!έτη,]. 

τρΙ-ιιρΙτιις, -ov, δ (TI"71,1')' ό tnI6aIvwv τριή· 
ρους, 1ι ό ύπηρετών έΥ τριήρει. 

τρΙΙΙΡο-ηοlός, ό" (T,a.",Ir+noacU)' ό ναυπηγών 
τριήρεις, ναυπηγός. 

τρΙ-ιcδριινoς, ο .. (Tlr - +χά,,l,,ο,,)' ΠΟΙ'ljΤ. «ν,;Ι "lI' 
x.φίi10,· ό έχων τρεΤς Kεφaλό<,. 
τρΙ-κέφδΙος, ο" (~IT- +xΙΙφCΙ1.,)· ό fXI.'V τρεΤς 

Kεφaλάς: 
τρ1'-κΙΙνος, ο" (TlI' +x1i",1)' ό έχων τρεΤς κλΙ

νας (ύπνου) i} Tpra άν6Κλιντρα (διό τραπέζας δεΙ· 
πνου).- ώ~ o~σ. cS τl[χ1ι,,0, (ίνν, οlχο,)=λιχτ, tri
clίnium=αΤθουσα δείπνου, δειπνητήριον ij έστιατό
ριον, μετό τριών κλινών (άνακλΙντρων) U ώ, ουσ. 
ώσ. (ΧΙΧί μιτOt ,;Yj, ιx~τ;>], σημιχο,) χιΤτιχι "ιχΙ τό oi>δ. 
τό TQ[x1a"0,,. 
τρΙ-κΙωστος, ον (Tll- +χΑώ{Jω) , ώ, Χ2Ι ν!ίν, τρΙ

κλωστος, ό έκ τριών κλωστών άποτελούμενος, Τι 
ό τρΙς κλωσθεlς. 

ΤΡI-K6ρίiΙoς, ον, χιχ! 1'ρί-ιιορυς, -~"o" δ (Tll- t
x6,V,)' ό έχων τριπλοΟν λόφον περικεφαλαΙας. 
τρΙ-κ6ρωνος, ο" (Tlr- + χοιών,,)' ό έχων ήλι ο 

κlαν τριπλασlαν όπό τήν της κορώνης, 11 (δπ.? ~ό 
ιχυτο) ό διανύων ζωήν τριών κορωνών. 
τρΙ-κράνος, ο" (Tlr· + XlIι .. lo,,)· ό έχων τρlα 

κρανlα (κεφαλός), τρικέφαλος U ό fXWV πεΡΙKεφa' 
λαlαν μέ τριπλοΟν λοφlον. 

TP.lKTUς·, 6λ. ~ΡHn'ι,. 
ΤΡΙ-KίJδΙoς, ο" ( ... ,ι- + xVcιι{Jo,)' 6 χωρών τρεΤς 

KυόθOUς. 
ΤΡΙ-Kiίμίσ, ofι (TlI' + xϊίμcι)· τ6 σύνολον τριών 

κυμότων U κιχΙ δij τ6 τρlτον κΟμα, τ6 πελώριο ν κομα, 
διότι πδν τρlτον κΟμα εΙναι συνή8ως τ6 μεγαλύτε
ρον καΙ τ6 πλέον έΠΙKlνδuνoν (δ πω, κιχ! Ιχιιοτον 
δέκατον ' κύμα, ofι dιXCΙHνμlσ, Αιχ,;. flucIus decumanuI) 
11 μτφρ., τιιχvμ'lcι xcιxώ,,=πλημμίιρα κακών (συμφο
ρών κύμα). 

τρΙ-11ισ,τος, Ο", ROtTjt. civ,;! ... ,l1ιοτο, (Tla-+110' 
ooμcιι)· ό τρΙς (δηλ. πολλάκις παρaKλη8εlς, ό κα8-
ικετευθεlς, πολυλιτανευθεlς, πολύευκτος, τρισπό
θητος . 
τρΙ-10Υ'σ, ofι {TlI' + 16,,0,)' αl τρεΤς τραγωδ/αι 

έκάστης τιτιcιΑο,,[cι, (tίλ. λ.). 
τρl-ΙΟ4Ρ1σ, 11 (τ,IΑοφο,)' τριπλοϋς λόφος, ΤΡΙ· 
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πλοϋν λοφΙον (κΡανouς f) πτηνοΟ),- • IIεjίIΙKεφα- ' 
λαla ~xouσo τρεΤς λόφους. 
τρΙ-10.0ς, ο" (~ρΓ- + Ι6φο,)' ό t:xfNV τρεΤς λό

φους (τ~lα λοφΙα), -πΙ xp:tveu, 11 yaν., ό έχων τρεΤς 
ΠΡοεξοχός, τρΙα UΨΏματα, τιχΤς Koρuφός, τρι-
Kόpuφoq. . 
τρΙ-μΙιισιρσ, 'fj, άιοlΙ -ε ιΧρο. *Τll'-ιuιxσll (~Il" + 

μαχ .. ρ)' ή τρισμακόριστος, τρισευλογημένη, τρισ
ευτυχισμένη, 
τρΙ-μtτρος, ο" (Τll'- + μτρο,,), ίπΙ στΙχων, ό συγ

KεΙμενo~ έκ τριών μτρOΙW (δλ. λ.), fjoτot έκ τριών 
ποδων (προκειμaνοu πιρί δαιXτυ~ικων στΙχων), ij έκ 
τριών διhοοιών (προχιιμ'νου περΙ ΙαιμΙSιxων , τροχιχϊχων 
χαιΙ !iναι~αιιστ (κων στΙχων, διότι ταιυτιχ μετρουνταιι καιτσ. 
διποΙΗαιν) U τό"o~ ΤIlΙμιτρo~ = τρlμετρος ΙαμΒικός 
στlχος. 
τpΙ-~νoς, ο" (τρ.- + μ,;"γ ώ. καιΙ νυν, τρίμη

νος, έκ τριών μηνών όποτελούμενος, ό διαρκών 
(έπί) τρείς μηνας 11 ό ήλικΙος rPIQv μηνών Ι ή τρΙ
μ""o~=τριμηνΙα, περΙοδΟς τριών μηνών. 
τρίμμα, · .... o~. τό (τρΙβω)' τό τετριμμένον, δ, τι 

έχει τριδη 11 μτφρ. , άι. τό .. (!Ιβco" (ΙSλ. λ.), πεπειραμέ
νος, πανοϋΡΥος (ικωλοπετόωμένος»). 

τpIμμiH;, 6 (τριβω)' ή τετριμμένη (πεπατημένη) 
όδός, . ή πολυσύχναστος όδός (πρΙSλ. χαιΙ τρΙβo~). 

τpΙ-μoιρfα, t, (τρ/μo.ρo~)· τό τριπλοϋν μερΙδιον, 
τριπλόσιος μισ8ός. 
τρΤ-μοιρος, ο" (τρ.- + μoϊeσ)' ό τριμερής, τρι

πλοσς, τριπλόσιος. 
τpT-μop4fOς, ο" (τρ,- + μορ")' άι, χαιΙ νυν, τρΙ· 

μΟΡφος, ό έχων τρείς μορφ6ς, τριπλοΟς, ιτριπλός» 
ιί ε ν τφ πλ7)θ. -Τllιϊ,: .οίρ ... τρΙιuιρφo.=αΙ τρεΤς 
ΜοΤραι. 

TpiV-QKPίa, 'fj, xeιΙ Ιριναιιίιι- χαιΙ 8ριναιύιι (τρ.
+α"ριι)' ίπΙθ. oτfj, Ζικιλίαι, όφιιλόμινον ιΙ, τCι τρΙαι 
Τ7); ιΧκρωτ'ήριαι, τ.l. ή τρετς c!"eιι~ έχουσα. [lι 1:tί
πο, Τρ._κίσ < Τllι"..ι ΙSλ. λ.). 

Ιpίν-άιιριoc;, σ, ο.,' ό έκ Τρινακρlας, τ . Ι. ό έκ 
ΣικελΙας, ό Σικελός. 

τρfν-cιξ, -υO~, -1ι (Τll~ + &Ntj). ή τρΙαινα (πρΙSλ, 
χαιΙ "el"..f). 

τριξός, ,;, 6tι, lων. ιΧν.Ι τρισσός (βλ . λ. ) ' τριπλούς, 
τριπλόσιος, cτρlδιπλoς». 
τρf-oδoς, -1ι (ΤIlΓ· + 6cU~)' τό σημεΤον συναντή

σεως τριών όδCιν, τρεΤς όδοΙ διασταυρούμεναι, « τρΙ
στρατο», λστ. t,IvIuιn. 
τpΙ-'δouς, -610"0" 6, -1ι (τρ" + ό"ν~)' ό έχων 

τρεΤς 6δ6ντας 11 άι, ουσ. 6 τρ,6Iαν~=?} ΤΡ/"'''4 (βλ . λ . ) . 
τρΙ-όρyuιoς, ο" (τρ,-+ό(!yv,ά) ' ό τριών όργυιών 

μήκους (Dψouς κλπ.), βλ. καιΙ τι1'ώριιyo~. 
TpI-ipIIΚι -οιι, lι, και Ι τρί-ορχος, -011, δ (τρ.- + 

ό,χ.,)' ε1δΟς Ιέροκος 7ι lκτΙνου. ':'" 11 ό έχων τρεΤς 
δρχεις a μοςφρ., λ/αν όσελγής καΙ λόΥνος. 
τριοτ6' όπομΙμησις του κακκαρ/σματος όρνιδίου. 
τρΙ-ηiΙαl, ίπιρρ. (τρ,- + πάΑ .. ,)· όπό (πρόl πολ

λοΟ χρόνου, παλαιότατσ, όπ6 πολύ 'παλαιό (κυρ. τρεΤς 
φορός όπό τότε πού .•. ). 
τρΙ-ηΙ1αιστος, ο" (τρ.- + πσ1ιι'ΟnJ)' ό έχων 

πλότος (μηκος κλπ.) τρι '; 'Ι παλαμών. 
τρΙ-ηαΙτος, ο" (τρ.+nά,ι,ιω)· ό τρΙς (τρεϊς φο

ράς) όναπα~8εΙς (όνασεισ8ε/ς, τρανταχ8εΙς) 11 μτφρ., 
όρμητικός, ιφρενιασμένσς», δΥριος. 
τρΙ-ηάν-ouρyoς, ο" (τρ'- + niί"oiίΡ70~γ πολύ 

πανοϋργος, ιτέτραπέρατoς~ , 
τρΙ-πδιuιoc;, ο'., (ΤΡ'- + mιxt'ι,γ ό τρις παχυν· 

8εΙς, ό τρΙς καταπιών ij φαγών.- n"%,,,o~ «m;%,,~y 
=ΤIlΙzπι~ιι, (~λ. λ.). ' 
τρΙ-πcτιιΙος, ο" (τρ.~ + Μη,10"γ ό έχων τρΙα 

πέταλα (φύλλα), τρΙφυλλος Ω τό o~. m. o~. τδ Τll'
ncτ",ιο"=sτρlφιιUo,,, «τριφύλλι». 

,Τ9Τ-ηιιχνς, ιι, Υιν. -co, (qι.- + , ιdJ%,,~)' ό έχων 
μηκος (ύψος Χλπ.) τριών πiΊxEWlr. 

τρΙ-πΙl{ιιιινος, 'Ι' ο" (ΤΡ'- + "Ιlhικ~)' ό τρις 
πιδήκινος, ό λΙαν πι8ηκοειδής, πι8ηκόμορφος •. 
τρΙηΙaξ, ·aHO" 6, 11 (Τll-)· τριπλοΟς, ΤΡmλόσlος. 

«τρΙδιπλος», λαιτ. ,t,Iplex_ , 
τρΙηΙΙ.Ιος, 4, ο" (..,.-)' -" και! νllν, τριπλ6-

οιος, τρΙς τόQoς, τρεΤς , φoρQς δλλας τόσος, τρεΤς 
φ0ρ6ς τ600ν μέγος δσον... (μιιτσ. Υεν. ) n .ό o~. τρ'
nUa,o" ώ~ _πΙρρ.=τριπλασ/ως, τρΙς τόeoν. 
τρΙ-η1clρoς, ο" (τρ.- + nIIlJoeo,,)' ό έχων πλά

τας Χλπ. τριών nUiJotlco" (βλ. λ.l. 
τρΙηΙδ' βλ. Τ'Ηn160~. 
τρΙη1όος,,,, Ο", συν'{/ρ. τριπ1ούς, ;;. oiί,, '(τριϊ~) ' 

ώ~ καιΙ νυν , τριπλoGς, τριπλόσιος, τρΙς τόσος, τρι
πλόσιας, cτρΙδιπλoς».- ίπιρρ. τρ.nA~. ιΧλλάί κ .. Ι ώ; 
δοτικοψ. ίπΙρρ. τe.n,ι"-=τριπλασΙως, τρΙς τόσον 11 τρι-
πλώς, κατό τρεΤς τρόπους. . 
τρl-πόδcσσι, iπ. 110,. πλ7)θ, του τρ;nοιι" 
τρΙ-πόδιις, -011, lι ( .. ρr- + nον,,)· ό έχων μηκας 

τριων ποδων. 
τρΙ-πόδιιτος, ο" (τρΓ- + nο"Cω)' ό τρΙς πο8ητός, 

τ. ε . ό λΙαν έπι8υμητ6ς, πολυπ6δητος, ώ~ χαιΙ νυν 
φισπ6δητος (πρ~λ , τρισευτυχισμένος). 
Tpt-nolIς, -IIΙUS, ίων. -'Ο!ί, 'i) . δ (τρr- + π6.1..~)· ό 

έχων τρεΤς πόλεις πρΙSλ. «κάποl.§'. 
τρΙ-ηόΙιστος, ο" (τρ,· + *nο.l./ζω)' ό τρεΤς φο

ρός όναπολη8εΙς, πολυθρύλητος [έκ .ου *ποΗζω= 
no14OJ' πρβλ. ιI"ιιπo.l.iζιo=ιi"απoλέω).- • Y.GIt't' !λ
λoυ~, ό τρΙς Υκοδομημένος (Υ) τεθεμελιωμένας), ό 
τριπλασlως ώχυρωμένος, ό όχυρώτατος. 
τρΤ-πο1ος, ο" (τρ.--Ι-nολέω)· s;τ : έκτ<Χσ5ω; '(η~ . 

ή τρΙς άροθείσα, τρεΤς φορός καλλιεργηδεΤσα, ή 
δυναμένη νό ΥεωΡΥη8(ι καί νά KOΠOφOρήσr;ι τρΙς 
τού έτους. 
τρΙπόνιιτος, Ot' (τρ,+πο .. έω)' ό τρίς είργασμέ

νος, ό ύπ06ληδεlς εΙς τριπλην έπεξεΡΥασΙαν 11 Ιρ. ,-, 
τρ.π6""τοt=δμιλλα μεταξύ τριών έΡΥατίδων γυν , 
αικών. 

τρf-πcp&oς, ο .. (τρΓ-+πορlJoiιο)' ό τρεΤς φοράς 
πορθηδεlς (έρημωθείς, λεηλατηθεΙς). 

τρf-ηoς, -011, δ , ΠΟΙ7)Τ. άντί "Ρ'ΠΟΙΙ!ί, -oIό~ (βλ , λ ). 
τρT-πouς, -οΟΟ!ί, δ , Τι . -που .. , .ό (τρ, - -Ι- πού!ί) ' 

ώ, καιΙ νυν , τρΙπους, έχων τρείς πόδας, τρισκ ελής, 
cτρΙπoδoς», cτριπόδαρoς» 11 ό έχων έκτασιν τριών 
ποδών.- 11 ό 6αδΙζων έπί τριών ποδών (πιχ;.οιμ. , 
ίπί '(ίρo~τΌ~ σ'7)~ι~oμίνι:.υ ίπΙ βακ't7)ΡΙαι,l. 2) ιίι . o~σ. , 
ιJ τρίΠΟ iJ§'=λέδης έκ χαλκού έχων τρεΤς πόδας, 
ώ; χαιΙ ·,υν τρΙπους (συχνσ. τοιου.οι τρίποδs; "ισιχν κιχτ· 
80κιιυαισμίνοι ίκ πο/'υτΙμων μιι.ιiλλων και Ι ίΠ8ςβΙΡΥαι
σμίνοι μιιτ~ λιπτoτιiΤTI; οςίχν7)', καιτιτΙθιιν.ο ~ι ιιΙ, 
τού; ',ιχ ού ; ώ. άνσι θ7)μαι1:lΚσι δωραι) . 3) Τ(!/ΠΟΙΙ!ί ixlll
λ εί το και ! ό 8ρόνος της , ίερεΙας τοϋ μαντεΙου των 
Δελφών 
τρΤ-ηρδτος, ο" (τρ,- + π.πeάaκω)· ό τρΙς (τ.l. 

πολλόκις) πωληθεlς U μτφρ. , ό πολλόκις όπεμπο
λη8εΙς , 

τριπτι\ρ, -;;Ilo~, δ (τρίβuι) ' tρyαλετoν δι' οδ τρΙ· 
&;ι τις, «τρίφτης», Τι χαιΙ «Υουδοχέρι», διό τοΟ ό
ποίου κοπαγΙζει τΙς τι μέχρι κονιοποιήσεώς του, 
ΙΡι-ητόΑcμος, lι' μu8ΙKόν πρόσωπον έξ Έλευστ· 

νος, εΙ. 8 ιiπαaΙδετιχι "ι lePUOI, τών Έλllιι~ινΙων Mu
σ'7)ρΙων και! 'ij καιθ' IiIt'.toιxv oτijv OΙΚOUΜίν7)ν διδαισκαι

λΙαι .1), ylllll .. yΙαι~· μll.dι τόν θιiναιτόν του ίτιμdτo ώ, -1'
χώρια; 1jpw; μί Τδιον ναιόν ίν 'ΕλlυσΤνι (βλ. καιΙ Κ.Ε.Λ' . 

τρ1-ιrιrIxoς, ο" (τρ.- + ιιτνaaω)' άι, και Ι νυν, τρ/
πτυχος, συνιστόμενος έκ τριών πτυχών 7ι στρω
μάτων 7ι πλακών, τριπλOiiς, cτρΙδιπλος» Ι ίνΙοτll «ν
τΙ τού &πλου τρ.Ι~. 
7ρι .... 1ος, Ot' (τρl- + nΦ.l.o~)' ό έχων τρεΤς 

Τ""ους. 
τρT-pρiμoς, ο" (ΤΡ' - + IΙμ6~)' ό έχων τρετς 
Iν~ (ΙSλ . λ.), έπομένως τέσσαρας Τππους. 
τρΙς, _πΙρρ. 1:0i} τρ.ι~· άι. χαιΙ νυν , τρΙς; τρεΤς φο

ράς, λαι •• ter: Τllί~ τ6aοs=τμεΤς φοράς , τόσον, τρι· 
πλασΙως Ι ι~ Τllli="fως 1ρεΤς φορός, η εΙς τρεΤς φο
ρός Α συJιν~ άι~ π~ωτoν συνθ6τιΧόν σιινθΙ.ων λί;ιών 
δίν aIIIIOΙ7)p8t τήν χυριολιχτιχ'ήν 1:0υ σ"1μαισΙαινΌ ιΧλλάι ί ν 
toxtί1ι &πλιίiς; τοίΙν Ιννοιαιν 'tfj;; λaειω, μ.θ' -il. ουντΙθκ
ταιι (δπω, σUμΙSIιιΙνιι io01:O καιΙ μι τά λαιτ. ter): ~,"a
-d.I.o~, τ,Ιο-,,4Κ4" πoλλdι των τoιoύτtι>ν μ11c!ι του 
τ,ι, c/uνθίτων οΙ νιώτιιροι ίΧδ6ταιι ΎριiφOllσι χl)(ιιι .. ι
oμ'~.- •• αιροιμ. , τρί, If ' βιί,ιιw=ρln.τω τρ/ο έξό· 
ρια (ιι, 1:00. κι)δου" πρδλ .• ό α,lμιρ. «τρεΤς έξόρες»ί,~ 
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έπιτυγχόνω δηλ , 'Τό εύνοίκώτερον ρΙψιμον (δεaομέ 
~oυ δτι ο ί xu60t ~)"α.~ ,ρεί,) , έχω τήν μεγαλυτέρον 
έπlτυχΙον 11 δθεν κα.Ι άπλω;;, εΤμαl τυχηρός, κερδαΙγω 
[δι' έτυμ, 6λ , τρci~] , 

τρΙσ-άΙΙιoc;, α, α,,' ω, κα.Ι νίi~, τρισόθλιος, παν-
ι!ιθλιος, πολύ δυστυχής, 

TpIa-Ilaa.Toc;, α,,' ό τρισκατόρατος, τρισόθλιος. 
τρΙσ-δρι8μCM;, α,,' ό τρΙς άρlθμηθεΙς. 
τρΙσ-άσμcνος, η, α,,' ό τρίς άσμενος, τρισευ· 

χαρlστημένο . , ΠΡοθυμότατος , 
τρΙσ-δωρoc;, α,, ' ό τρΙς άωρος, ό δλως διόλου 

δωρος ίl ό παντόπααιν άώρως άποθανών, 
τρΙσ-δcIlσιCM;ι α"'=τρ,,,ά6λ,ο. (βλ.λ.) , δυστυχέ

στατος, 

τρfσ-δύστιινCM;ι ο,,' ό τρΙς δύστηνος τρισόθλιος, 
τρΙσ-cινάς, ·&δα., Υι (τρ,ς+l""εάς)' ί~ν. ήμέρα' 

ή τρΙτη ένάτη ήμέρα τού μηνός, τ. i. ή ένά τη ήμέ· 
ρο τού τρΙτου δεκαημέΡου, ή 29η τού μηνός. 

τρΙ-σcΙιινCM;, ο" (τρ,- +σελή"η)' ό τριών σελη· 
νών i) νυκτών. 

Tpla-cn-apxCM;, δ (τρί.+έπσρχο,)· ό τρΙς έπαρ
χο. ( ~λ . λ.). 

τρϊσ-8ΙΙΙνίις, έ. (τe'Ν-6α".ί,,)· ό τρΙς άξιος θα
νάτου, 1; ό τρΙς άποθανών. 

τρlσ-ιιαΙ-δcιια, ,, (, αΙ, ,i' βλ . τρε,,,καίδεκα. 
τρισ-ιισι-δCιιά-πιιιUς, υ' ό έχων άνάστημα δέκα 

τριώ ν πήχεων, πανύΨηλος. 
τρισ-ιιαι-δcιια-στδσιoc;, Otι{ τρ,σκα{ δcκα+ϊ στημ,)' 

ό έχων βάρ::: ς '11 άξΙαν δεκατρείς φοράς μεγαλυτέραν. 
TpIa-KαI-itKiTCM;, η, α" (τρ,σκαίδεκα)' ό δέκα· 

τος τρίτος. 
τρΙσ-ιιαι-δcιι-Ιτιις, ου, δ , θ1jλ , τρισιιαιδeιιCτις, 

·,δος (τe,σκαίδεκα+Ιτος)' ό έχων ήλlκ Ιαν δεκα
τριών έτών . 
τρΙσ-ιιδιιο-δαΙμων, ο". γε~. -ο"ος' ό τρΙς κακο

δαίμων, τρισάθλιος, δυστυχέστατος, 
τρ1-σιιαΙμος, ο" (rer- +σκα1μός)' ό έχων τρCίς 

σκαλμcύς κωπών, τρΙκωπος 11 ό έχων τρΙα θρανΙα 
κωπηλατών 11 tιifες τeίσκαλμο,= τρ,ήρε,ς. 

τρΙσ-ιιδτ-άρCiτoς,oν (τρ'ς+καταράομα,) ' ώς κα ί 
νυ ,ι, τρισκατάρατcς, τρίς κατηρσμένος . 

τρΙσ-ιιοπδνιστος, ο" (τeίς+κοπα"ίζω)' ό τρΙς 
κοπανισθεΙς 11 ιierα. τρ,σκοπάν,οτος=άρτος τρίς ζυ
μωθεΙς, ii δρτος έξ άλ-εύρου τρεΤς φορόςκοπανl
σθέντος (καί άρα. λεπτοτάτου) . 
τρ1σ-μδιιδρ, δ , i) , γεν. -μJt"αρoς, θ1jλ. ·μJtκα,ρα 

(τρ'Ν-μάκαρ) ' ώ;; Υ.αί 'ιίi ν, τρισμάκάριστος, Υ.υ .ο . τρΙς 
μακόριος, πάνυ μακάριος , τρlσευcαlμων, τρισόλβιος 
11 'fpirfEτxL καί κεχ.ωFιcιμένω;;: τρΙς μάκαρες (τρ,σμά
κ"ρες) κα' τετράκ,ς= λιiτ . ferqιie quaterque beafi. 
τρΙσ-μδμδριος, α, ον · =τρί,ηι.ακαρ, 
τρισμός, ~ (τρ[ζω ) ' =τρ,,,μός ( βλ . λ ,). 
τρΙσ-μΟριοι, 11', α (τρίς+μtίρ,o,γ τρΙς δεκακισ· 

χΙλlοl, τρlοκοντcκlσχΙλlοl 11 ώσ . κα.ί ί~ τιρ Ιν. ιiριθ. 
μιτci πε;: Ι), 1jΠΤΙΚΟU o~σ. re'OfLvela ϊππας=τριόκοντα 
χιλιάδες Ιππέων. 
τρΙσ-μίiρι6-π&loι, ίπΙρρ. (τριομveιοι + πάλα,) ' 

τριόκσντα χιλιάδας φορός πάλα" πρό άμνημονεύ
των χρόνων, πρό πλεΙστου χρόνου. 

τρΙσ-οΑuμnιο-vfιιιις, -ου, δ (τρΙς + 'Ολυμπ,ο"ί
κη,,)' ό τρΙς νlκι'ισας κατό τούς ΌλυμπιάK~ύς άΥώ
νος, ό κοταγαγων τρείς νΙκας έν ΌλυμπΙςι. 
τρΙ-ση18δμος, ο" (τρ,+απ,6αμή)' ό έχων μηκος 

τριών σπιbαμών. 
τρΙ-σπονΙος, ο" (τρι- + απo,,~)' .6 τρΙς χυ8ε!ς 

έν εΤδεl σπονδής, ό άπαρτιζόμε νος έκ τριπλης σπον
δής 11 τριπλη σπονδή εΙς τιμήν τών νεκρών, άπορ· 
τιζομένη έκ μέλιτος, γόλακτος καΙ οΤνοιι, 
ypraaIKIς, ίπι::;ρ. (τρί,,) ' τρΙς, τρεΤς φαρός. 
τ,ισσδτιος, '1, Ο", ΠQΙ1jΤ, "~-τ; Ι <eaooo" (βλ. λ.~ 
τρισσόΙcν, ίπι ι:-ρ , (τρ,σσός)' έκ τριών μερών, έκ 

τριών πλευρών. 
τρισσός, ιin. τριττός, ίωv . τριξός, ". Ο" (π~δλ. 

δ,αοόi"-δ,ξός) ' (τeίς)' τρlπλοΟς, «τριπλός, τρΙδlπλος», 
λΙΧτ. frlplex,!I έ~ τφ πλ1jθ.=τρεϊ".- ίπιρρ. τρ,σ"ώς= 
τρεΤς φορός, τρΙς. 
τρισσο-φΙιΚ, Ι". καΙ τe,σαό·φωτο". ο" (εelς + 
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φάος , φώς)' μέ τριπλούν φώς, τριλαμπής, 6 έκπέμ
πων τρlπλοΟν φώς. 
τρΙ-στeΥος, ο" (τρ,- + οτέΥη) ' ό έκ τριών οτε

Υών συΥκείμενος , τριώροφσς, «τρίπατος » Η το τρί
ατε"ο" (!~~. οΤκημσ)=τό τρΙτον πάτωμα , 

τρι-στoιle~, Τι -xt, ίπίρ;;. τοίί τρίστοιχα" (δλ. λ) ' 
είς τρείς στοίχους, είς τρείς οειρός. 

τρ1-στοιlος, α" (re'- -t- ατοίχο,,)' ό έκ τριών σει
ρών συγκείμενος, 6 είς τρεΤς σειράς διατεταγμένος, 

τρ1-στομCM;, α" (τρ,- + "τόμα)' όέχων τρΙα στό · 
ματα 11 ό έχων τρεΤς κόψεις, τρΙκοπος. 
τρΙ.σ-IΙΑιοι, 11', α (τρίN-Xlλ,α,)' άι;; χαΙ ~ίi~, τρισ· 

χΙλlοl, τρείς χιλιάδες 11 ώ~. έ " τψ ι~. μετci πιιρι λ 1jΠΤ. 
00>0. τρ,οχ,λία ϊπιιος=τρlσχΙλlοl Ιππείς. 

τρΙ-σώμΙΙΙτος, ον (τρ,+οώμσ)' ό έχων τρ/α σώ
ματα, τρΙσωμος, λ~τ. fricorpor. 
τριΎ-oyωνιστ~ω, μελλ, -"οω (τeιτα"ω",στής)' 

εΤμαl τριταγωνιστής, ώς υποκριτής θεάτρου ύποδύ , 
σμαl τρίτα (τρΙτης τάξεως) πρόσωπα, i) είμαι ό τρΙ
τος υποκριτής μετά τόν ι'jρωα τοΟ δράματος (μετό 
τόν πρωταγωνιστήν) . 

τρΙτ-&yωνιστήCί, ·ov, δ (τρίτος + ιΙΥων,οτής)' ό 
υποιφιτής ό ύποδυόμενος τό τρΙτσν μέρος, ό τρΙ
της τάξεως ύποκριτής, Τι 6 τρίτος υποκρ!τής μετό 
τόν πρωταγωνιστήν (μ~tci τό~ ήρωα τοϊί ~::;άματo; ) . 
τρΙταίος, α, ον (τρίτος)' έ:τί xp6~ou , ό έπί τρεΤς 

ήμέρος διαρκών, ό τριών ήμερών, ό κατά τήν τρί
την ήμέραν γ ινόμενος, Τι ό άνό πόσαν τρΙτην ή
μέραν έπανερχόμενος (δπω; δ ~ι~λ.ίπω. τριταίος 
ΠV2ετός) 11 τριταίο, l"έ>,α>,τα= έφθασαν τήν τρίτην 
ήμέρον. 2) ό τριών ήμερών 11 τριταίος Υε,,6με,,0; 
= άφ' ού παρηλθεν ή τρΙτη ήμέρα μετό τόν Μνο
τόν του. 3) ό πρό τριών ήμερών, τρείς ήμέρας 
πρότερον. 4) γε 'lικω~, "ντΙ τσυ τρίτος. 
τρΙ-τδΙσντος, ο" (re'- -t- τάλαντο,, )' ό έκ τριών 

ταλάντων, 6 ίσοδύναμος πρός τρία τάλαντα, ό έ
χων άξίαν'iι βάρος τριών ταλάντων, 
τρΙ-τδΑaς, -τάλαι"α, -τάλα" (τρ,+τάλας) ' ό τρΙς 

δυστυχής , τρισόθλιος, δλως διόλου έλεεινός. 
τρΙ-τδνυστος, ο" (τρι- + ταννω)' ό τρΙς τανυ· 

σθεΙς , ό τρΙς τανυσμένος, ό τρΙς τεταμένος, 6 λΙον 
μακρός, μακρότατσς. 

Tp1TιIιTCM;, η, Ο", ΠΟΙ1j-Τ;. ίπεκτιτ. ιi~τ Ι relro" (ώ. 
τό μέσοατο" "ντΙ μέαος) , 

τρΙτη-μόριος, α, ον (τρίτος+μ6eος) ' ίσος πρός 
τό τρίτον μέ~oς , ό άποτελών τό τρΙτον μέρος 11 ώς 
o~σ . το ΤΡΙΤ'1μ6ρ,ον=τό τρίτον μέρος, τό εν τρίτον, 
τρΙτη-μορίς, -[δος, Υι '=τό τρ,τημόριο" (βλ , ι .. ), 
τρΙτo-βtίμων, ον, ysv. -ο"ος' ό βαδίζων ώς τρΙ· 

τος, ό άποτελών τόν τρίτον πόδα, 
ΤρίΤΟ-Υένeια, Υι' όνομα της Άθηνδς όφειλό· 

μενον είς τήν λίμνην Τeιτωιιlδα έν ΛIι3ύr;ι, πλ1jσΙο~ 
τή. δπo ( ~;; έγεννήθη κ(ι τά. τ ινα μυθον iι θεά. ή εΙς 
τόν Βοιωτικόν χείμαρρον Τρίτω"α διό παρόμοιον 
λόγον ' x~τ' ιXH1j~ έκδοχήv ώνομiσθ1j eιuτω ώς γεν
νηθεΤσα τρΙτη (μετά τήν Άρτεμιν καΙ τόν Άπόλ
λωνα)' 6λ, Κ. Ε, Λ. 

ΤρίΤΟ-Υcνι\ς, -Ιος, Τι'=τριτο"έ"ε,α (~λ , λ.). 
τρΙ-τοιιCω (re,rdKαi)' τΙκτω τρΙς, γεννώ τρεΤς 

φοράς, 'iι γεννώ τρΙα συγχρόνως • 
. τρΙ-τόιιCM;, ο" (re,-+r"Kci,,) ' ό τΙκτων (γεννών) 

τρΙς ή τρΙa συγχρόνως. 
yptTCM;, η, ο" (τρίς, <eai,,)' άιc ΧΩιΙ νu~ , τρΙτος, 

τρΙτος εΙς τήν αειράν, ό μετά δύο δλλους, λΩι •. ter
tlus υ τΙ/Ι το, t}A~. = ήλθεν αύτός ώς τρlτος, δ1jλ. 
μαζί μέ δύο άλλους 11 τρΙτος )'ί'Υ"ομσ,=ε:ρχομαι τρΙ
τος είς τόν όγώνα, νικώ τρίτος, κερδΙζω τρΙτσν 
ι3ρa6εToν U ώ~ o~σ . ο) τρ{τη (ivv. ο)μέeα } , ii ο) ε,ί." 0)
ι-ιieσ-ή μετά τήν αύριον, ή μεθαύριον : Ι, τ,ίι:η" 
Ο)ιdeα,,=διά μεθαύριον, ii κατά τήν μεθαυριανήν 
ήμέρον' ιiλλ' δμω, xIH, Ηαί Τ'ΙΤ'1" o)ιd,α" = χδές 
καΙ προχθές.- U το οUδ. τ,[το" ώ; ίπ ιρρ: cb, :καΙ 
~ίi~, τρΙτον, κατά 'τρΙτον λόγον, τρΙτην φοράν 11 ώα. 
:κιχΙ ί~ιiρθ~ιιι;; τ~ τρίτα" μιιτάι Ιπιρρ. ίν~.( τρΙτoν, κατά 
τρΙτον λόγΟ,ν Ι ωι:l_ :καΙ μll-τ;άι προθ. lκ εelι:ο.v ij ΙΝ 
τρί-τωιι=κατό τρΙτον λόγον, τρΙτον, ώ. χιιΙ νίi~ 1:1( 
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τρlτou (πρδλ. έκ δευτέρου, δεύτερον )ι).κ.).- ." 
τι/τα λέΥω=τριταΥω"ισ:τώ (βλ. λ.). 
τρΙτ6-ση.ονδος, ο" (τe/Ι:ΟΝ-crnoιιlιt)'-τeΙcrncw-

10, (βλ . λ . ), ό στεφθεlς διό τριπλtjς σπoνδfις Β "l:e'
τ6crπο,,,Jo, αΙω. - δ/ος καθ' δν ΙKOμt τις KOI τήν 
τρ/την οπονδήν (ιΙ, ,;όν Σω'1:fjρcι ΔΙΙ&), &,1λ. διος τε
λε/ως εύδα/μων. 
τpΙτ6-σnopoς, ο" (τe{το. + crnιIet»)' ό σπορεlς 

διό τρ/την φορόν 11 τριτ6αnορο, Υοtor}-τρlτη γενεό, 
ΤΡιπός, ή, 6", ιi'1:'1: . ιiν'1:Ι τeιααδ. (βλ. λ.). 
ΤΡιττύς, -.ίο., -ιι (τeιi.)· ό όριδμός τρ/α, τριός, 

λl&'1:. ternlo.- 1I θυσ/α τριών διαφόρων ζΙ;ΙWν ('1:I&U
pou, xOΙJtpou :καιΙ XPIoiJ, Τι '1:pOΙyou , '1:αιύροu :και Ι XPIoiJ), 
άι; τό παιρdι ΡωμαιΙΟL; ιuovet.urill&- • ίν 'AOijVCIII" 
τ6 τρ/τον της φυλης. 
Έτvμ. : τριττiι, (καιΙ τeιχτiι. π!.ltρdι Σώφρ.)· πρδλ. 

'tet ίν ιi.τ. έΠΙΥΡ. τeιι:το(ι)σ < *τeιποF jeJ, άι, :και Ι .ό 
δ~λφ. τριxτιrvιι" ""iiII" (αιί •. =όλοκαύτωμα τριών θυ
μότων), lνθαι τό τρ,,,τευcι εΙναιι &πΙθ: tι λ . έσΧ7jμαι'1:Ι
σθ7j ίκ τοί) τρΙ χl& (=είς τρ/α μέρη) Τι ΙΧ τινο, *τρι-"ο
~ιoc τοί) προσ φ. -tu·, και τ' ιiναιλoyΙαιν πρό, ιiφ'{JΡ1Jμίναι 

0')0 . ο!αι τdι άρnί., ΙΙρ.πα"τ1ί., καιΙ καιτet πρoφαι~η έπΙ
δ~ αι"ιν τοί) τeιττδS" (δπω, καιΙ "tό παιρ' 'Haux. τeιι:iιs 
εχιι π~oφαινώ, ιiΠ7jρεαισθη έΧ "toiί τelτοS")' πρβλ. καιΙ "tό 
τετρcι"nί.: τέααcιeεS", τέταeτοs- . 
Ιρ.των, -ω"οS", δ' θαλάσσιος θεός, υΙός τοϋ Πο

σειδώνος (Τι τοΟ Νηρέως) καΙ της Άμφιτρ/της 11 nCIIpet 
μΤΥν. ίν ,;φ πλ7jθ. Τe'τω"εS" &καιλoiίντo κατώτεροι θα
λόσσιοι θεοl παριστώμενοι μέ ούρόν ίχ8ύος καΙ 
σομα λεπιδωτόν. 2) ό θεός της έν Λιθύι;) λ/μνης 
ΤΡΙΤω11/&,.- 11 ποταμός έν Λιβύι;) ένώνων τήν λ/
μνην Τριτωνlδα μετό της θαλάσσης. 
Έτvμ .• ι Τe/τω'l" Tριτω't'ί, (πρ6λ. τό παιρ' 'Houx, 

cτριτώ ' ρ.vμα8)· Άμφι-τetτ" : παιλ-ιΡλ . trlath, γιν . 
trethan (θάλασσα), πcιλ-κιλ τ. ·trla Ιοη-. 
Ιρϊτωνιάς, -άδο., 'ιι' ίπΙθ. τη, Άθ7jνίi" άι, "tό Tec' 

τω"Ι. ( βλ. λ.) U }.{μ,l,,, Τeιτω",άS"=ή έν Λι6ύι;) λ/μνη 
Τριτων/ς. 
ΙρίτωνΙς, -{δο., 'ιι' λ/μνη έν Λιβύι;), πιρΙφ7jμο, 

& :ό τ ι παιρ' αιuτ"i)ν &ΥεννTjθ7j (χαιτα! τιναι μi)θον) 'ιι ΆθYινίi. 
2) πηΥή έν Άρκαδ/Q, πλ7jσΙον τη, όποΙαι. ΙΙλλο, μiί. 
θο; ,;οποθli"t ΞΤ "t"i)v '(&" 7jaIV τη, Άθτιν::ι., . 3) έπΙθ. της 
Άθηνά:; (r.:Ρeλ. ΤΡΙΤΟΥέ"ιια χαιΙ Τρ,τω"ιά.) . 
τρΙ-φΙσιος, α, ο" (τeεis+φάαι.>· τριπλοΟς, τρι

πλάσιος, λαιτ. triplex ιι ΙΥ τljl πλ7jθ.=τeεis- [δι' '"tuμ. 
βλ. διφάσιο,]. 
τρΙ-φΙΙητος, Ο", δωρ. 1το. (ΤΡ'- + φιΙέω)' ό 

τρΙς πεφιλημένος, πολυφίλητος, φΙλτατος. 
τρΙ-φuΙΙ0ν, τό (τeι- + φIίllo'l') ' εΤδος χόρτου, 

"tό σ1Jμερ . ιτριφύλλι ». 
τρΙ-φυιος, ο" (τeι- + φvΙή)' ό έκ τριών φυλών n τ,ιφιίΙοv. τ,'ι'ά. πο,ώ=διαιρώ αύτούς είς τρεΙς 

φυλάς. 
τρΙχδ, Τι τριχa, ίπιρρ. (τel.)· τι?,χω. (βλ . λ.), είς τρΙα 

μέρη, κατό τρεΤς τρόπους, λαιτ. trifari&m ιι μετet γεν., 
τlΙ χα 'Ι'vκτδS"=κατό τήν τρΙτην φυλακήν της νυ
κτός 11 τρΙχα αχΙζω=σχΙζω (διαιρώ) είς τρ/α μέρη . 

ΤΡΙΧiiίιιcς, ο Ι [+]. ΟΙ εΙς τρία δΙr:1ρημένοι, καιΙ 
xup. ΟΙ Δωριείς ώς διακρινόμενοι είς τρεΤς φυλός 
(Ύ}.lαϊοι, Διιμα"." Πάμφυ}.ο,) [ιi6ae. ίτuμ: πιθ. 
ttet μaτΡΙΧΟ ίι, λ όγου, τeιχάϊκε. < *τeιχ'i" •• < *τe'χ«
Fecx •• < τριχα+·F.ιχ- ίαιπ. *velk (φυλή) : (F)o/xaδa, 
οΙ"ο., FoCHo, ( βλ. λ . )' xιx"t' ΙΙλλοu., "ij."tov ό'ρθΦ., 
< 8-ρ/ξ, γεν. ΤΡ'χδS+dΙααa> (όπάτι θά 'σTιμcιινιν (όνε
μιζομένη κόμη.ι, ή ( τe'xα+ά/ααάJ (δπάτι θ!Χ έσή
μαιινι (6αδlζειν κατό τοΟ έχθροΟ διό τριών φα
λόΥγων»)]. 
Tpl-xI1cnToς, - ("l:e'- + χαUnτa>)' ό λΙαν χα

λεπός, λ/αν όΡΥΙλος. 
τρΙ-ιδΙος, -. e",p. ιiντ! τρlXfιλο. (τer+χ,,}.tJ)· ό 

txwv τρ/α χάσματα, ό έσχισμίνος εΙς τρ/a ιι χνμ4 
τe/ xσ}.o,,=τριt<υμΙo. 
Yρtxc ... αιl, όνομ. πλ7j8. Joii 8-ell (βλ. λ.~ 
Yρlιir ΙΠιΡρ· ("l:eIzc)' ι:Jς τρlα μtρη, fι κατό τρεΤς 

τρόπους, τριxιi,. 
Τ~II", 'πΙρρ., 'ΠΙΧ. ')1'1:1'1:. ,;6πο. '1:06 τlΙχα εΙς 

τρ/α μtρη, .'xι»s-. 

τριlΙδδιος, α, 0'1' (τριχ8οά)· τριπλοος, τριμερής. 
7ρΙχΙνος, ", ο" (8-elf)' ό έκ τριχΟν πεποιημέ

νος n το οι}δ άι.ουσ . τό τρlχι"ο'l'=ένδυμα έκ τριχών. 
τρΙχίς, -1~oS", 'ιι (8-ρίξ)' μικρός Ιχθύς (εΤδος σαρ

δέλλας), μέ όκάνbας τόσον . ΠΟλλός κοι τόσον λε
πτός, ώστε νό όμοιάζουν μέ τρ/χας (ξ~ ου καιΙ ωνο

· μα!σθ,l orι"tW). ή θρlσσα (:κοιν. (φρΙσσσ, fι τριχ!ός»). 
τρΙχ6-βρως, -ωτο., δ, tι, καιτ' dnou~. TpιJO-'P'"

-ώι:ο. (8-eiξ + β,βρώα"ω) ' ό βι6ρώσκων (τρώγc.ιν) 
τρ/χας, τριχοφόΥος 11 ώ, ουσ. οΙ τριx6βρωτ •• =tΠjτ •• 
(βλ. λ . ), (σκώρος, μόλιτσα, βώτριδα» .. 
τρΙ-χofνΙκος, ο" (τρι - + χοi'l'ιξ) ' ό χωρών τρεΤ~ 

χο/νικας "μ,;φρ. , τeιχοl'l'."ο'l' 1nos--TEpόστIoc; λό
Υος (λόΥος περιέχων πλείστα). 
τρl-χ61ωτος, ο" (τρι- + xo}.6aι)' xup. ό δξιος 

τριπλοο χόλου (ητοι μεγ/στης όργης fι μΙσους), φ 
εΙς δκρον μισητός, μισητότατος. 
τρΙχ6-μσΙΙος, ο" (t'J-eίξ+μαΗόS")' ό έχων κόμην ό

μοlαν πρός έρια, δασύθριξ, δασύμαλλος, μαλλιαρός •• 
τρΙχο-ρριίΕω, μελλ . -ήαω (rριχορρvήS") ' πάσχω 

όπό τριχόπτωσιν, (μοΟ πέφτουν ΟΙ τρlχες τών μαλ
λιών μου», «μοΟ πέφτουν τό μαλλιά, μαδόω». 

τρlxo-ppiίΙ;ς, έ, (8-ρίΗρέω)' ό χύνων (άπ06όλ
λων, χάνων) τός τρ/χας, «πού τοΟ πέφτουν τ6 
μαλλιά». 

ΤΡιχός, γεν. τοίί "ρΙξ. 
τρΙχοϋ, ίπΙρρ . (τe'χα)' εΙς τρΙσ μέρη, εΙς τρεΤς 

τόπους. 
ΤΡΙ-ΧΡωμος, ο" (τρι- + χρώμα) ' άι, και Ι νiί ν , τρ/

χρωμος, έχων τρΙα χρώματα . 
τρΙχωμα, -ατο" "tό (rρrχόω)' ώ, χαι! νίlν, τρ/

χωμα, τρΙχες της κεφαλής, κόμη Ι Υένεια ~ Υ."·, 
τρ/χες. 

τρΙxώc;, έπιΡΡ. (τρlχα) ' κατό τρεΤς τρόπους. 
τρίψαι, ιϊπ~φ. ιio ρ. αι ' τοίι τρlβω. 
τριψ-ημcρέω, μελλ. -ήσω (τρlβω+ήμέecι)' κατα

τρ/6w τήν ήμέραν μου Ι«χάνω τήν ήμέραν μου» ), 
(χάνω τ6ν καιρόν μου ), χασομερώ », λαιτ. terere 
temρus. 

τρίψις, -.ωS", tι (τΡ'βω) ' τιJ τρίβειν, τό τρΙψιμον, 
ή τριβή, ή πρσσlριβή.- 11 ή στερεότης, ή άντίστα
σις ή παρουσιαζομένη κατό τήν όφήν , δταν τρί
βεται στερεόν τι σομα.- 111 av "tQ> πλ7jθ. "elψειS"~ 
έδέσματα παρεσκευασμένα διό πολλης τρ/ψεως. 
τρΙ-ώβοΙ0ν, τό (τρι' +όβοlό.) · νόμισμα τριών 

ό60λΟν, ήτοι ήμίσεια δραχμή.- Ι .. έν 'Αθήναι ι" τιi 
τρ,ώβο}.ο" "ijτο : 1) ό μιοθός τών δικαστον δι ' έκά
στην ήμερησΙαν συνεδρία ν, ό δικαστικός μισθός. 
2) ό μισθός τών μετεχόντων είς τήν 'E""}."ala,, 
(βλ. λ.), ό έκκλησιαστικός μιοθός, xαιθιε ~ωθε:, ιiπό 
τοίί 392 π.Χ. 3) ό μισθός τΟν έν ταίς ναυσlν ύπ
ηρετούτων όπλιτών (rGJv πεζοναυτών, τών ε.πιβα
τώ" άπω, ίλίΥοντο τότ!). 4) φόρος τις καταβαλ
λόμενος ύπό τών μετοl"ω" (Τι πιθ. ύπ6 τών άπ
εΙεvθέeω11)· 
τρΙ-ώΡοιΡος, ο," (τeι-+όeοφο,)· ώ, xαr.Ι νίlν, τριώ

ροφος, ό άποτελούμενος έκ τριών όρόφwν (πατω
μάτων) «τρ/πατος».- ώ; o~σ. τδ τ(l.ώροφο,,=τό 
τρ/τον πάτωμα. 
τρΙ-ώΡυΥος, 0'1' (τe'- +όΡΥυιά)' "tIIIto, δοχφώτ.

ρο, τoiί τρι6ΡΥυΙΟ' (βλ. λ . ) ' ό τριών όΡΥυιών (μήκους, 
πλάτους :κλπ.). 
Τpofα, ίων. ΙροΙη, 'ιι' εΤτε ή πόλις ('11 ~nιo" τό 

-1}.,0'l'), εΤτε ή χώρο ('ιι Τρο/α Τι tι Τeφιi,) ιι ψίρr 
"tCΙI cba. :και! 'ι:ρισuλλ. Τροϊα, δωρ. Τρωία, καιΙ σuνΊί' 
Tρφcr.. 

TρofiίIcv, Ιων. ofIkv ~ .... c (Τρο/α), 'πΙρρ.' έκ 
Τρο/ας, όπό τήν ΤροΙαν. 
_ρofανΔC, Ιων. -ηνδc (Teola)' εΙς ΤροΙαν, πρός 
ΤροΙαν. 
τpoΜColατo, ίων. ιiΨ1:Ι ΤΡΟμΟΙ'l'ΤΟ, Υ' πλ1jθ. μισ. 

.!ιχ'l:. 'l:oίl _ρoμiιιtJ. 

. τpoμioνTl, δωρ. :και! ίπ. ιiv'l:L τeομiοvα" '(' πλ1Jθ. 
"toO τρoμiω. 2) δοτ. μτχ. ίν. ,;ι:;ί) ",αμω. 
τρoμcρ6ς, ά, δΙ' (ι-Ioμiω)' ό τρέμων. ό τρέμων 

έκ φό6ou, πι:ρ/φο6ος, (φ06ιτσιόρης» U τρσμώδηγ 



ιτρεμουλιάρης» .- • ώ, χοι! νσν, τρομερός, φο6ε
ρός, ό t}JnoIWV φό80ν καΙ τρόμον). 

ΤΡOμΙ:UΜι:νOς, !ων. μεσ. μ~χ. τοίί τρομέω. 
TρoμCV, μ.η. -ήοω (τρόμο,)' τρέμω, τρομάζω 

(χοιί μciλισ~οι ίΧ ςpιlΙSc.u) 11 εΤμαι τρομοκρατημένος, φο-
600μαι.- 11 μ.~' oιΙ~.. τρέμω ένώπιόν τινος, ι:τό(ν) 
τρέμω», τό(ν) φοδοϋμαι, φριl<ιω διά τι(να). 
τρ6μος, δ (τρέμω)' ώ, χοιΙ νίίν, τρόμος, τό τρέ

μειν, τρομάρα, «τρεμούλα» (χυρ . έκ φό60υ). 
τροιιalα (ίν~. π"οή), 'ιι (τροπαίΌ,)' ή έναντ/α 

πνοή άνέμου (xup. ή πνέουσα όπ/cx.ι, ή έπιστρέ
φουσα τράπον ~ινιi) , ~~oι πνοή άνέμου έκ της θα
λάσσης πρός τήν ξηρόν, ciντΙθ. ~φ dnoysla (ένν. 
π"οη)=ή πνέουσα έκ της ξηρός πρός τήν θόλασ
σαν 11 μ~φρ ., "ήματο, τροπα{α (1) φρ."δ, τρon:αΙα)= 
ή μετατροπή των διαθέσεων (τοίί φρoνήμa1ός) τι
νος, ή άλλαγή γνώμης. 2) ή μεταδολή, ή άπαλ· 
λαΥή άπό τινος, ή άνακούφισις άπό τινος. 
τρόιιαιον, τά , Ιων. χοιΙ cipx. ciH. τροιιαίΟΥ, xup. 

o~~. το!) τροπαίΌ, (βλ. λ . )' ώ;; χαΙ νίίν , τρόπαιον, ση
μεΤον ν/κης (κυρ. τροπης των πολεμlων εΙς φuγήν), 
λατ . Iropaeum' ::ιυ.,ι::ιτα~o δε ~ό τρόπα,ο" E~ :iσπΙδων, 
περικε:ραλαιων Κ!Χ! άλλων δπλων, ciφαΙΡουμaνων άπό 
τιΧ πτώμα,α ~ω·/ πολεμ Ι ων, άναρ~ωμ!νων δέ "κoλoύθω~ 
εΙ. δίν~ρα , Τι σ~'ι'j'loμένων ίπΙ ~υλΙνων στύλων. ~ Αν δ 
εχθ;;ό~ ijvalx!tO 'tiJv ι~ ρυσιν του τροπαίου , τ ο ίίτο ioij· 
μαινεν δτι ώμoλόγ!~ 'tiJv 7ιττιiν του , ιiπα~ ~έ σΤ'ι'jθεν τό 
τρόπαιον άφιιρ οίίτο εΙ~ τό ν ΔΙα τόν ΤeοπαiΌ ... κα ! rιτ o 
άπαρα6Ιασ~oν 11 Ql)vi)e'ι'j~ π.ρΙφ;;ασι~: τρόπα,ο... 10Τ.,
σα" Τι Ιστήσα ... ~o . 
τροηαϊος, α, ο ... (τρέπω)' ό άνήκων εΙς τροπη ... 

Τι άλλαγήν (μεταδολήν).- 11 ό άνήκwν"ι άρμόζων 
εΙς τροπη ... των πολεμίων Ο ό προξενων τροπήν '11 
ητταν των πολεμίwν : 8-εοί ιροπαϊΌ,=θεοί η:έπον· 
τες είς φυΥήν τούς πολεμlους (προκαλούντες τήν 
ητταν των πολεμlων κα Ι δίδοντες τήν νίκην είς τους 
έπlκαλουμένους τήν εϋνοιάν Twv) Ι 'Έκτορος όμ
μασ, τροπαίο, = τρομερο/, φοδεροl (προκαλούντες 
τήν φρΙκην) εΙς τά δμματα τοϋ 'Έκ τορος .- 111 άπο
τρόπαιος, ό bnoTpt nwv τι, ό άπομακρύνων αύτό. 
τροηαιο-φόρος, ο" ( τρόπα,ο,,+φέρω) ' ό φέρων 

τρόπαια, νικητής , κομ ίζwν τρόπαια, ώ, κα Ι νίίν τρο
παιοφόρος, τροπαιούχος. 
τροηΙΙλίςω, ΠCΙΙ 'ι'j t . :iνotl τρέπω. 
τροηCiλίς, -ίδο" Υ/ ' δέσμη, δεμάτι, δέμα [:ic.6. 

έτυμ. · π ι θ. συΥΥ . τψ τρέπω ' πρ6λ. Ήση . «τροπα"'ζε,' 
στρέφει .. , cτροπα"ισμόι;, μεταβο"ή .. ]. 
τροπΙω, ΠΟΙΥ, τ . τ ύ πο; άντ! τρέπω. 
τροπή, 11 (τρέπω)' ώ, κα ι νίί ", τροπή, γύρισμα, 

μετατροπή, μεταστροφή ~ τροπαί ήε"ίοιο=τό ήλιο 
στάσια, ~y/λ . τό χρονικά οημεία τού μέσου θέρους 
καΙ τοϋ μέσου χειμωνος, καλούμενα είδικώτερον 
τροπαΙ -θερι"αΙ καΙ τροπαΙ Χ,Ειμερ, ... αί, όπότε ό η. 
λιος φα/νεταί ώς μεταατρεφόμενος καΙ διατέμνwν 
τήν έκλειπτικήν ' 1- !Χτ. solstifium κσ. ί bruma.- 11 ώ, 
ίνε~γ. , τό τρέπειν τόν έχθρόν εΙς φυΥήν, ή τροπή 
τού έχθρού είς φυγήν, ή ηττα αύτοϋ : πο,ώ (Τι 
πο,ο;;μαι) τροπή" ... "ος=τρέπw τινά είς φυγήν 11" 
τροππ δοροι;=κατά τήν φυΥήν (τήν ήτταν) τήν προ
κληθείοαν ύπό τοϋ δόροτος, 2) (έκ τοίί παθ. τρέ
πομαι) τό τρέπεσθαι είς φuγήν ύπό τινος, τ6 φεύ · 
γειν, ή φυγή , λ !Χ τ . converslo lπ fuga/ll. 2) μετα-
6ολή , άλλαΥή . 
τροηίας, -ου, δ (τρέπω) ' ~πΙ τοσ οΤνου, ό έKΤρa · 

πείς της έαυτοϋ φύσεως, «κομμένο Kρaσ/», ιχαλα
σμένο κρασί». 

τροπlιι6ς, ~, δ" (τροπή)' ό ανήκων εΙς τροm}" 
11 ό άνήκων εΙς τός τροπάι;, εΙς τά ήλιοστάσια t 6 
'teοπ,κος (.νν. κιί""οι;)=ό κύκλος rης γη/γης σφa/
ρας, μέχρι τού όποΙου φθόνwν ό ιjλιoς τρέπε
ται (τ. i. στρέφεται) πρ6ς τό όπlσω (πρ6λ . τροπή) . 
- 11 ίν τΊί P'ι'jτ op ικΊί, ό άνήκwν εΙς τό σχημα τρόπο" 
ό ούχl έν τι:'j κυριολεξ/<;ι του λεγόμενος (ούχl κυριο
λεκτικός), άλλό μεταφορικός, εΙκονικός, άλληγο
ρικός . 

τρόπιι;, 'i), γεν . τ(/6πεως, i\ τρόπ,οι; fJ -.δα,· oιΙ~. 
τeόπ,,, (τρέπω) ' ώ; κα ! ν ίίν, τρόπις πλO/OIι ικαρlνα, 

καρένα» 11 μ~φρ., t7 τρόπ.ι; τΟ;; nρd)'μJ:Of=ι'ι Βάσις 
(τό θεμέλια) τοϋ ζητήματος (δπaι, ιίxριδιi\, βιίσι, .1-
ναι ~ιιX ~ό πλοtον 'i) τρόΠΙ\i) [δι' ίτυμ. βλ • .. ,ι-]. 

τρ6ιιος, δ ( .. ρέπω)' χυρ. τροπή, στροφι'ι, διεύθυν
σις, KατεύΘUνσlς.- 11 μ~φρ., ώ, καΙ νίίν, τρόπος, τρό
πος τοΟ σκέπτεσθαι καΙ ένεργεΤν, τρόπος τοΟ φέ
ρεσθαι, ouμπεριφορό, διαγωγή, τρόπος, συρμός.-ίν 
ποιχ!λοιις ίΠΙΡΡ1jμ. ΧρΥισ.σιν : χατάι δοτ. , τeόπφ τoιφla 
-κατό τοιοϋτον τρόπον, τοιουτοτρόπως Ι 0;''''.,,1 
τρόπφ=κατ' ούδένα τρόπον, ούδόλως Ι na1l-rl τρ6-
πφ=κατό πάντα τρόπον, παντοιοτρόπως II"ονσΙφ 
τρόπφ=έκουσΙως, οΙκειοθελως, θεληματικως Ι τρό
πφ φρε"δ,=όναλόγως των διαθέσεων (<<τοϋ κε
φ!οϋι), Τι άναλόγως των διανοητικων IKaVOTήTWV 
τou Ι ι" τρόπο" • Ιξίο ... ο, = κατά τ6ν τρόπον τοΟ 
Ίξ/ονος. 2) ιiπoλ. , κατ' αΙτ. , πά"τα τρόπο,.=κατό 
πόντα τρόπον, « μέ κάθε τρόπο», παντοιοτρόπως Ι 
βάρβαρο" τρόπΟο1' = κατό τρόπον δάρ6aρον, κατό 
τόν τρόπον των 6ορ6άρων. 3) μιτCι προθ. , Ικ πcι", 
το§' τρόπον = διό παντός τρόπου (μέσου), παντοιο · 
τρόπως .- 111 επ ! προσά\πων , τρόπος ζωης, fξις, συν· 
ήθεια, fθιμον 11 ΟΙ τρόποι άνθρωπου τινός, αl διαθέ 
σεις του, αl ~ξεlς καΙ συνήθεια/ του, ό χαρακτήρ 
του: ου τούμο;; τρόπον=δέν εΤναι τού χαρaιnηρός 
μου (της ίδιοσυγκ r:;ασίας μου) Ι προ, το;; Kveov τρό 
πον=συμφώνως πρός τός διαθέσεις (τήν ίδιοσυΥ 
κρασ/αν, τόν χαροκτηρα) τού Κύρου.- lν ίν ~~ 
Moυσ ικ~ , ώ; τό dρμο"ία, τό ποιόν τοΟ ήχου, τόνος. 
- ν ιν τΊί ΡητοΡικΊί, τρόπος τού λέγειν .,1 γρόφει ν, 
ϋφος 11 εν τφ πλΥΙθ . τρόπο,=ρητορικό σχήματα. 
τροηός, δ (τρέπω)' ό συνεστραμμένος δερμάτι 

νος Ιμάς, διό τού όπο/ου ή κώπη προσεδένετο είς 
τόν σκαλμόν , δ i.εγ~μ.ν c.; Κ 7Ι τροπωτηρ (6 λ. λ . ). 
τροπο-φορέω, μελλ . -';σω (τρόπο,+φέρω)' ύπο

φέρw (ύπομένω) τους τρόπους τινός (τόν xαρaKτη
ρά του) , ουνταυτίζομαι. 
τροπόω (Α), μεη. -ώσω (τροπό,)' έφοδιάζw τήν 

κώπην μέ τόν τροπό ... της (~'ι'j λ. μέ τόν δερμάτινον 
ίμάντα διά τοϋ όποίου προσεδένετο εΙς τόν σκαλ
μόν).- μέσον , τροπόομαι κώπη" = προσδένω τήν 
κώπην μου είς τόν σκαλμόν διό τοΟ τροπωΠ;ρό, 
της ( Όλ . λ . ).- πσ.θYI~., έιτΙ τYι~ κώΠ'lj\i, έφοδιάζομαl 
διό τοοπωτηρος. 
τροηόω (Β) , εκ τοίί τρόπος ' Ιτερο; τ ιίπο;; ~oίl τρί ο 

πω (61. . λ .), Tptnw είς φυγήν, νικω. 
τροφCiλίς, -ίδος, r, (τρέφω)' χλwρός (νωπός) Ί:υ' 

ρός ( iΧ τοίί τρέφω )ιά"α = « πήζwι γάλα, κυρ. άρ σι 
τροφαλ-Ις=τό νεwστl πεπηγός γάλα [ .. "οφαΑΙς, τρό
φ'§" δ ~' έ~ l) μ. ε λ. -θρόμβο" τρέφω]. 
τροφεία, 't ir. (τροφειίω)' ώ. Κ7! νίίν , τροφεΤα, ά

μοιδή της τροφού (1, τού τροφΟύ) διά τήν διατρο· 
φήν fi τήν όνατροφήν παιδός, ό μισθός τrις τρο· 
φοϋ.- 11 βίον τροφεία=τό πρός τό ζην όναγκαΤο, 
τρόφιμα, τροφή. . 
τροφεύς, ·έω" δ (τροφή)' ό τρέφων, 6 όνα· 

τρέφwv, ό θρεπτήρ, θετός ποτήρ, «Ψυχοπατέρας ι 
11 μτφρ. , καΙ έπΙ άψύχων άκόμΥΙ : XCΙ{Ρflτε. 0 τροφής 
έμοί (Σοφ. Α Ι 863) = χα/ρετε σεΤς (πεδιάδες, όρη 
κλπ. ) , που μέ άνεθρέψατε (μεθ' ών συνέζησα) • 
. τροφΙω-=τρΙΙφω, ώ. ~ό φορέω άντΙ του φiρω. 
τρoφiι, 'ιι ("ρέφω)' ώ~ Κ7 ί νίίν , τροφή, πάν τό 

έσθιόμενον πρός θρέψlν καΙ θεραπεΙαν τοϋ σώμα
τος, τό πρός τό ζην άναΥκαία τρόφιμα, ζωοτρο
φΙαι, ΤΡαΡαl Ο βΙον τρoφιf η "ροφαί=πόρος ζωης, Υι 
ό τρόπος τοϋ ζην.- Ι τό τΡέ;φειν, τό άνατρέφειν, 
ή διατροφή, ή όνατραφή ιι τό άνατρέφειν καΙ δια
τηρεΤν ζΥα.- • τό άνατροφέν, το {J-,.rμμα, τ6 
γαλουχούμενον τέκνον Ι γtνoς, γενεά. 
τρόφΙμος, ('1), ο" (τ(/ο")' ό θρεπτικός, ώφέλι

μος 11 μετάι Υ.ν. ,. " .. ρόφ,μο, "χ"ω" *= yt'ι γόνιμος 
εΓς τέκνα U cb, ουσ_ τά .. ρόφ,μa~ώ, Χ:ΖΙ νίίν, τό τρό
φιμα, τ6 πρός τό ζην άναγκαιοΟντa Ι ιbα . ώ; C1~O' 
ό -.:ρόφ'ιω.=ό θΡέΨας, ό δεσπότης.- 11 m, ΠιΣθητ., 
ό τραφεlς (άνατρaφεlς) ύπό τινος Μ m, οU::ι . d .. (/ό· 
φ,μo,~τό γαλουχούμενον τέκνον, θετός uΙός, δξ;' 
τόν τέκνον Ι .ι τ,6~ιμo.=oΙ μαθητα/. 
τ~ 6, 'Ιί. ο;:ΙΟ. τρ49'" ,6, Υ.ν . ••• ~ (*14.,.)' 
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ό καλώς τεδραμμένος, εύτρaφής, συμπαγής, «γε· 
ρός» Η τρ6ψι xiίμιι χυλ{"δ.ται=κΟμα μέγα (όγκώ
δες, πελώριον) κυλίεται . 
TΡO~CICί; εααα., ." (τρέφω)' 6 καλώς τε8ρομμέ

νος,«καλοθρεμμένοςι, εύτροφής. σuμπαγής,«γε· 
Ρόςι εϋσωμος. 
τροφός, δ χα.ι 1ι (τρaφω)' ό τρέφων. ό άνατρέ

φων. ό περιποιούμενος, 6 έπιμελούμενος, ό παιδ
αγωγός Ι ίν 'tljί θηλ. ώι; χα.! νυν, τροφός, παραμάννα, 
6uζόστρα. 
τροφο-φορCω, μελλ. ·"οω (τροφη+φέρω)' φέρω 

τροφήν είς τινα, τρέφω, διατηρώ έν τ;:1 ζωij, όνα· 
τρέφω ιι περιποιοΟμαl, περιθάλπω, προστατεύω. 
T~νιoς, δ' δ χα.τάι 'ti)v μιJΙΙoλOΎΙα.ν OΙ)("~Oμήσσιι; 

'tόν ιiρχα.ιότα.ΤGν νa.όν τοίί 'AπόλλCΙΙ 'lo; Εν Δελφοί. · μετάι 

θiν~το'Ι ίτιμήθη ώ;; i).,UJ;, πλ r,σlGV ~έ τη; Λε6α.1Ιεία. •. 
δπο!) χα.~~ τόν μίίθον 5Ιχ.ε 'l άνoί~.ι χα! τόν εί χε χατα.· 

ΠΙΊ/ ή Ύη, bnijpxo'l μα.ηείον χα.ί σπήλα.ιον άφιε~ωμBνα. 
ιΙ, a.~τόν· (βλ. Κ. Ε. Λ.). 
τροχδδιιν, ίπΙρρ. (τρέχω) ' ώι; χα.ι νίίν, τροχάδην, 

δρομαίως, «τρέχοντας, η::εχάλΟ». 
τροχάςω, μελλ. -άαω (τρόχοs)' τρέχω. ώ~ χα.Ι νυν 

τροχρζω (ίπΙ ίππων), τρέχω ταχέως. 
τροχαίος, α, ο" (τρόχος)' 6 τρέχων, 6 τρέχων 

ταχέως, 6 ταχύς 11 ιν ττι .ΜετριχΤΙ, ιJ Teoxaios (ένν. 
noiι~)=μεΤΡΙKός πούς συγκείμενος έκ μια~ μακρας 
καΙ έκ μιας Βραχείας συλλαΒής, χρησιμοποιούμενσς 
δέ έπl γοργοο . ρυθμοΟ ώς ζωηρότερος τοΟ ίάμβου. 
τροχδΙός, ", Ο" (τρέχω)' τρέχων ιι ταχύς, εύκΙ

νητος, έλαφρός 11 στρογγύλος, κυκλοτερής. 
τροχ .... λaτΕω, μελλ. -"οω (ΤΡΟΧ'1J.άτ'1S)· έλαύνω 

δρμα, όρματηλατώ, όχοομαι U /3aσανΙζω έπl τοΟ τρο
χοΟ 11 διώκω. 

τροχ-ιιΙδτιις, -ov, δ (τροχΟs+"J.αV"ω)· 6 έλαύ
νων (διευθύνων) τροχόύς, άρματηλάτης, άμαξηλά
της, ήνΙοχος. 
τροχ-ήΙδτος, ο" (τροχΟs+έJ.αv"ω)· ό έπl τροχών 

φερόμενος, ό διά τροχών έλαυνόμενος, τροχοκΙ, 
νητος. 2) ό ΒιαΙως συρόμενος ύπό τροχών. 3) 
ίπΙ Μοίί, ή άνοιγομένη ύπό τροχών, έφ' ης έλαύ
νουαιν δμαξαι. 4) ό σχηματιζόμενος (διαπλασσό
μενος, διαμσρφούμενος) διά τοΟ τροχοΟ τοΟ κερα
μέως . 5) μτφρ. , ό μετά σπουδής έλαυνόμενος (ώς 
τροχός 1ι ώς δμαξα), ό διωκόμενος άκαταπαύστως. 
τροχιά, 1) (rροχόs)' ή γραμμή ή σχηματιζομένη 

ύπό τοΟ τροχοΟ. τό ίχνη τών τροχών. 2) ή περι-
φέρεια (6 κύκλος) τοΟ τροχοΟ. 
τροχ'ςω, μιλλ. -(αω (τροχόs)' δένω κάποιον είς 

τροχόν. «τόν γυρΙζω στόν τροχό» , τόν /3aσανΙζω. 
- 11 πσιθητ., περιστρέφομαι ώς τροχός, τρέχω. περι· 
τρέχω. 
τροχΙllα, fι (τρoxό~)' ώ, xa.l νυν, τροχαλΙα, «κα

ρούλι», «μακαρθς» λα.τ. frochleA. 
τροχtΙ0ς, δ (τρέχω)' μικρόν παρυδάτιον πτηνόν. 

Το(ί είδους τΟν σεισoπυγΙΔWν, περί ~oίί δποίο!) δ 
Ήρ~. λίΥΙΙ δτl i~ιiYII βeίλλa., χα.Ι /1λλα. εηομa. έΧ 
,ου οτόμα.τοι; του χ~οχοeβΙλοu. 2) μικρόν χερσαίον 
πτηνόν, ό τρυποφρόκτης. 
τροχιός, ά, ό" (τeοχόS')' ό τρέχων ταχέως. ό 

περιστρεφόμενος ως τροχός Ι στρογγύλος. κυκλο
τερής. 
τρ6χις, δ, -,~ χιιΙ -"'S' (τeι"cιι)' ό τρέχων, όγ

γελιαφόρος. 
τροχο-δΙνCω, μιη. -ιtαcιι (~ρoxόri-δι".ω)· περι

στρέφω δΙκην τροχοΟ Ι ouy. iv ,Ijί πα.θητ., τροχοδι
"aομιιι=περιδlνοΟμαι ώς τροχός, περιστρέφομαι δΙ
κην τροχοΟ. 

τροχο-ι:ιδίκ, ι, (Teo"os+.lδo~)· 6 δμοιος πρός 
τροχόν, στρογγύλος, κυκλικός, περιφερικός. 
.,.ιόcις, .οαο, ." (ΤIox~)' στρογγύλος ως 

ΤριιΧός. τροχο.ιδt)s (βλ. λ.), κυκλικός. 
ΤPOΙO-8oιi .. , μ8η. -"αφ (ΤIOXOΠOΙ~)' κατοσκευ· 

όζlιl τροχούς. 
..... o-ιroιός, ό" (ΤIoxό~+-noιΙcιι)' ό ποιων τρο

χούς g ιb, ο!ίσ. d ΤIoxo_ιo~-ώ, χιι! νβν, τροχοποιός, 
κατασκευαστής (cμόστορης») τροχών 
ΤPOI,,", -ο", 6 '(~IΙzω)' πον τό τρtxoν κuκλlκQς. 

παν τ6 περιστρεφόμενον 11 4πoμένω~, πον πραγμα 
στρογγύλον, κυκλικόν, π.χ . μΙα σφαίρα. 1ι μΙα στρογ· 
γυλή «πήττα» ΙΙ ό δίσκος τοΟ ήλίου 11 xup. δμω,:
υ τροχός άμάξης, «ρόδα» 11 τροχός κεραμέως.- 111 
ό τροχός (παιδικό παΙ'ι'νίδι), ΧΟιν. «στεφάνι». «τσέρ
κι», με Γό κρΙκων οΤτινες ηχουν κατά Ί ήν περι
στροφή ν, λα.τ . grAecus trochus.- ιν ό τροχός /3a
σανιστικοΟ όργάνου (π~6λ . τροχί,ω): έπΙ ΤIoxoiί 
ατpεβλoiίμιιι=Bασανlζoμαι «στόν τροχόι. [eι' &τuμ. 
6λ. τeέχω]. 
τρ6χος, ·ov, δ (τρΙΙχω)' τό τρέχειν, τό τρέξιμον, 

δρόμος, ή περιστροφική κΙνησις (ώ. ή τού τροχοΟ). 
2) τόπος τρεξΙματος (κατάλληλος διά τρέξιμον. 1; 
δπου συνήθως άσκοΟνται εΙς τό τρέξιμον). 
'ΡΥ'8λΙΟΜ, τό' πινάκιον, λοπάς, κούπα. ποτή· 

ριον, φιάλη. 
τρUyάω, μελλ . -ήοω (τρv),'1)' ώ. χα.Ι νυν , τρυγώ, 

συγκομίζω. συνόγω, κατά τόν τρυγητόν ij κατά τόν 
θερισμόν (μιτ' α.ίτ . τοί) σUΥκομ'Ι;;ομ~νοtJ x'JIpnoiί), λι:ι τ . 
vindemiAre 11 'ti)v α.~τi)ν οημ. εχει χα.Ι ώ; μέσον.- 11 
με~' ι:ιίτ. τού ι:iyρoίί ΤΙ τοίί δένδρο!) έ; 01; λα.μ6ιiνι .. αι δ 

xσι~πό., συγκομΙζω (θερΙζω. καρποΟμαι) τήν έοο
δε/αν έκ τοΟ άγροο (1) τοΟ δένδρου) ιι μτφ;; . , τρυ)'ώ 
τ,,,α= ώι; x'JIl ν~ν, nόν τρυ'ι'άω», τόν έκμε Γολλεύ· 
ομαι. 2) πιxρ~ιμ. , lρήμαs τρυ)'άω (έ 'Iν . αμπέλους) 
=ώι; χα.Ι νίίν, «τρυγώ όφρα'ι'α (άφι:ούρητα) άμπέ
λια», τ. Ι. ώφελοΟμαι έκ τής όπουσΙας τινός, fι 
«κάνω τό νταή » δπου δέ ν ύπάρχει φόΒος . 

τρUyιι, 11 (~v)'ω? τρυ)'άω?)' ίJριμoς καρπός συγ
κομιζόμενος, έσοδεία 'ι'εννημάτων (σιτηρών), οί· 
τος, παντός είδους καρπός, σταφυλαl κλπ. - Ι ή 
συγκομιδή τοιούτων καρπών: τρύ)''1 αμπέλω,,=τρll' 
γητός, θερισμός (έπί σίτου) . 

'Eι:vμ.: τev)''1' τρυyιiω ' τρv),'1tΟς X'JI l τρvγ'1τόs' 
τιυΥητήι' πρ6λ. Ήσ";Ζ . _τρυ)'Βϊ' ξ'1ραι"ε,,', «Tev· 
οχε, ... ξ'1ρα.l1lει"'· J,cιTev".OS · ~X":. έ ' ~μ " ά.πιθ , otJ
σX8τΙΙ;;ε~α. ι ύπό τινων n"r.. ; ~ ό cin-GOΙ~. dry'ze ιξηρός), 
na.A-norr. drAugr (κατάξηρο κούτσουρο), ,-α.λ-γδ;;μ . 
trockAn (ξηρός). 

τρυΥιιτήρ, -iieos, δ (τρυ)'άω)' ό τρυ'ι'ών. ό τρυ
γητής, ό συγκομίζων ώρΙμους καρπούς (χι:ιί xu~. στα· 
φυλάς), λα.τ. vindemiator. 

τρΙϊΥιιτος, κα.! τρυΥιιτός, δ (τρυ)'ιiω) ' ώ. χα.ί 
νυν , ό τρυγητός, ή συγκομιδή καρπών κα.Ι xup. στα
φυλών, συγκομιδή γεννημάτων (οι Γηρών), θερισμός. 
2) ώι; xa.! νυν , τρυγητός, ή έποχή τοΟ τρυγητοΟ, ό 
τρύγος. ή έποχή έκάστης συγκομιδής (6 «σέρος» 
π. χ. έπ! σιτη;;ών).- ιι =τev)'η (βλ λ.), αύτός ό συγ· 
κομισθείς καρπός. 
τρUΥήτρια, ή, θ1jλ. του τιυΥ'1τήρ' γυνή συλλέ

Υουοα ώρΙμους καρπούς. μετέχουσα τοΟ τρυγητοΟ 
τρUyιι-φόΡOς, ο" (ΤΡV),'1+φέρω) ' 6 φέρων καρ

πούς, ίδΙως σταφυλός. ό καρποφόρος, οΙνοφόρος. 
τρυyιιιΌc;, ή, Ο" (τρvξ)' δ έκ τρv)'όs (βλ. λ.) κατ

εσκεωομένος (τ. ε. «όπό μοΟστον Τι άπό λάσπη 
κραο!οΟ»).- Ι =ΤΡv)'φδ,χοs (βλ. λ.). 
τρUΥο-δαΙμων, -0"0,, δ (τeiιξ+δαlμω>,γ ιiντΙ τρυ)'

φδοs (βλ . λ.) μιτ:Χ λΟΥοπa.ιχτlκοίί Uπa.ινΙΥμοU πρό. τό 
χαχοδαΙμω" (τ.l. κακομοΙρης ποιητής. ποιητής cτης 
κακής ίJρaς»). 

τρΙϊΥ-οιηος, δ (τρiιξHπo~)' δφaσμα διά τοΟ ό
ποΙου έστράγγιζον τόν οΙνον (ίδΙως τ6 κατακάθια 
του), όποχωρΙζοντες αύτ6ν όπό τήν «μούργα, λό
σπηι (πρ6λ. ΤIiιξ) Ο Υιν. ήθητήρ, διυλιστήρι «στραγ · 
γιστήρι». 

'Eι:vμ.: TevyoInoS <τρiιξ+(α.ίoλ., Ιων.) οιπο- ( ίαιπ. 
*ιοίρο-, δπιρ. περιίχει 'tiJv ριΙ;;. seip- (διυλΙζω, σου 
ρώνω, 'tiJv ίν τljί Σιρ6. ιlρill «ρΙχνω πάχνη; παγω
ν!ά». ιiyyλ·σαι~. sife, πa.λ-Ύιρμ. sίb=κόσκινον). πα.
ρα.λλ. πρό, 'tiJv *seJb- 'tiJv Ιν τljί ciΥΥλ·σa.~. ιlρΙιι.η 
(πΙπτω κατό σταγόνας)' πρ6λ. Ια.π. *sel-q- Ιν λίΙ 
lxμά~, χιχΙ Ιιχπ. *seigv- Ιν λ • • '(βω 
τρUyόφcν, Ιπιχ. ιiντΙ ~ριιyφ.". Υ' πλ1jθ •• \ΙX~. 1:oίi 

ΤΙ"Υάω. . 
τρUyω' ξηραlνω. πρ6λ. φΡ"Υω. 
τρUy-4,tδJσ, .1ι (ΤIιιyφδ6~)'=xωμφδΙ« (6λ.λ.) (χιιτc1ι 

πcιιρφeΙαιν τou wρα)'φl'ιι)' 



τρi' .... διιι6ι;, tJ, o"(~eVJ'ψδia)'=xooμιpcJCXOi (βλ. 
λ.) ' πρβλ. XCl: ΤΡVΥφδόi' 
τρϋ, .... δός, 6 (τρVΞ+φδή)' ό ςιδων τήν τρύγα, 

ό όοιδός (ΤΡαγουδlστής, υμνητής) τοΟ γλεύκους 
«μούστου)' .ό IiΡΧClιό'SΡCν ΙSναμιxliν tΙ xooμιpdOi \οπως 
έπεχριi'1jσδν ~στlpoν, ό.ιχν Τι xωμφ~Ιιx ίσυσn,μιχ,οποι· 
ij01j πιρισσότιρφ)' ίχιχλοίίν.ο δ' ιiρχιχω, ο! κωμφδοί 
τρυΥφδοί ιίΤδ διό-τ;ι q.δον.a, ijλιιφον .Οι πρόσωπιί .ων 

διΟι ΤΡVΥΟi (μοιίσ.ου) έπΙ τό χωμιχώτa;:,ον, IιΤτε διότ~ ώ~ 
βριχοεΙον .δΙδιτο yλιυχo~, ΙΤΤβ χ:ιΙ διότι -fι χωμφδΙιχ .,6-
xiV1jOSV ιiπό q.σμClΤ7; ιfδάμινιx χιχτ« .όν .ρυΥητόν (χατά 
το" Π;i ΤΡVΥ'1i καιρόν)' βι;oιxΙII)~ Υι λ. ισΧ1jμClτΙσθη 
Y-Cl • .x πιχ;:.ψδΙιχν .06 τρα)lφδό~, ιiντΙ .οίϊ όποΙου σπιχνι' 
ώ.ιχτιχ σχωπτιχω, λίΥετιχι. 

τρϋ,ών, ·όνο., ΤΙ (τριίζω)' ώ~ χιχΙ νίϊν, ΤΡUyων, 
«τρυΥόνlι, «τουρτούρα» [τό δνομιχ όφεΙλιτ!JιΙ προφιχ· 
νώ; εΙ; τ';ν ύπό τοϋ ΠΤ1jνοίi ΠΙΧΡΙΧΥόμενον 1jxov]. 
ΤΡΥ'ιΩ, μόνον χιχτ' έν. χιχΙ πρτ. δν χρήσιι' έκ· 

πέμπω ψ,θυριστόν ήχον, ψιθυρίζω, ΥΟΥΥύζω, μουρ· 
μουρίζω, τερετίζω, τρίζω 11 έπί περιστερών, κουκουρί
ζω, τουρτουρίζω 11 μτψ?, έπί ιiνθρώπων, τονθορίζω, 
Υρύζω, μουρμουρίζω, γΟΥΥύζω. 

'Ετυμ.: "<ρύζω' τρυ ιώ,,' όνομιχ.οποιί'Χ·π;:.6λ. πιχριχλλ. 
ριζ. (s)Irei·g χιχΙ *(s)lrlg· sv "eitoo (βλ. χΙΧί έν τέτραξ)' 
:ψΟλ. χιχΙ πολ. Irukal (τρυγόνι), με~·brel. trous (θό
ρυβος)' ιiπό τοϋ τρίζω σημ:ισιολΟΥιχώ. ~ ι ιxφέpει μό· 
νον XCl • .x τό οτι .6 μεν τρύζω liν:ι;ι:έρετιχι ιο ί . ιiμ6λυ· 
.ίραυ;, τό δε τρίζω είς ό;υτέρου; fιχoυ;. 

ΤΡUΙΙλlς, -idOi, Υι (τρύω)' έργαλείον δι' οίί όνα
κυκώσί τι, «κουτόλα., λη. Irua, Iruella, trulla [πρΟλ. 
Ήσυχ. _τρυηλlς' ζωμήρvσιςJ> ' tpCliVEtGH ότι ε[νιχι μην. 
σΧ1jμClτισμ6ς έχχ,νΥιοιχ; έχ του λιχτ. truella χ:ιΙ bποστΟι, 
τήν έπΙδριχοιν τ05 τρύω(=τρίβω) χιχΙ της συνΥιθου; εΙ. 
όνόμιχτιι έΡΥιχλε Ιω '/ χοιταλ. ·ήλη (πρΙSλ . ξυήλη=ξύστρα, 
κωβήΑη=βελόνη!l. 

τρυμαλιά, f. (τρύω )' =τρύμη ( β λ.λ.) , όπή 11 ό όφθαλ
μός ιή όπή) βελόνης [~ ι ' έτυμ. βλ. τρύμη] . 
τρυμη, Τι (τρvω)' όπή, τρυμαΑιά (βλ . λ .ι , ή έκ τρι

βης προελθοΟσα όπή, «τρύπα».- 11 μτφρ ., άνθρω
πος έπίτριπτος, πανούΡΥος, πολυμήχανος, ",περί
τριμμα .. ( β λ. λ . ) . 
Έτυμ. : τρύμη' τρvμα (τά)' τρυμαλιά ( ί :ιπ. *tru

( λ ιθ . Irunetί = σήπω, οαπίζω) : 'Iereu, · Ieru· οι.. εν 
τέρυς (πγ6λ. κΙΧ ί τρυτά .. η ) . 
τρύξ, ή , y~ν . τρυγΟ. (τρύγω)' νέος οΤνος μή ύπο· 

στός όκόμη τήν ζύμωσιν καί μή σΤΡαγγlσθείς, μού
οτος, λα1 . muslum. - 1I ή ύποστόθμη τού οίνου, ή 
( λόσπη» τοΟ οίνου, τό κατακάθ!α, ή «μούργα», λ~xτ. 
faex 11 yεν ιY.ώ~, άπορρίμματα , σκύβαλα, σκωρΙα (έπΙ 
μετάλλων) , λιχτ. scoria ιι μτφρ., έπί Υέροντος Τι γραίας. 
[τριίξ' άποτρυγίζω (=στραγΥΙζω κραοί)' δι' ιi.υμ. 
51.. τάρ! α .. ο .. J. 
τρυπ~νoν, τό (rρvπάω)' ώ~ κιχΙ νίiν, τρύπανον, 

" τρυπό ν l » , " άρΙδα » , έΡΥαλείον δι' ου ό ξυλουΡΥός 
άνοίγεl όπός. 

τρυπάω, μΞλλ. -ήσω ' πχθ. πρκ. τετρvπημαι' (τρύ
πη)' ώ; χοιί νίiν, τρυπώ, «τρυπάω» , διατρυπώ, δια· 
περGJ 1I ':'τα τετρlιπημέ .. α = ώτα φέροντα όπός δι' 
έζάρτησι ν ένωτίων Ι! ψήφος τετρυπημέ .. η = καταδι
καοτική Ψήφος (έχουσα όπήν έν τι;> μέσω). 
Έτυμ. : τρϊίπάω ' τgύ"η ' τρvπημCl ' τρύπα"ο,,: λιθ. 

Ιrυρύ, Irupeli (θρυμματίζομαι Ι , ΙrυΡύs (εLιδpαυστoς), 
παλ σλοιυ. IruPi1 ( = λα τ. membrum, corpus, truncus, 
venIer, vulnus, cada ver), Irupli1 ι κοίλος, βα1Jύς)' ε; 
ίαπ .. *trif-p, <*Ireu-p- ( *I(e)reu (χατ' EJtsxtaotv) βλ. 
τ:ρυμα, τeVω. τείρω, τέρυ;. 

τρύπη, -/j (τρύω : όπή [Ι:~' έτυμ. βλ. τρυπάω]. 
τρυιιημα, -ατο •• 'τ6 (τρυπάω) ' τό τρυπηθέν, τ6 

(τε)τρυπημένον, τό τρύπημα, 6πή 11 επί πλοίου, ή 
τηλεβολοθυρίζ, «τό ΠΟΡΊέλλο» Ι τριίΠ'1μα ".ώi- r'j 
όπή έν ~ έμβόλλεταl Γό πηδόλιον, Τι μΙα τών όπών, 
δι' ων δ,ήρχοντο αί κώπαl. 
ΤΡUπy, α"V1/Ρ. ιiντ Ι τρυπάοι. Υ' Ιν. εύχτ. τσίΊ τρυπάω, 
τρiίσ-aνωρ, · ορος, δ, Τι (τρύω+ά"ήρ)' ό κατατρύ

χων (βaσανΙζων, καταπονών) άνδρα. 
τρiσt-βΙCH;, ο" (τρνω+βlΟi)' ό κατατρύχων (κατα· 

..... , 
πονών) τόν δ/ον, ό καθιστών την ζWΉν δααανl· 
σμένην. . 

. ΤΡΥ-Τλ-ΜΗ, 'ιι' ή Υλωττlς τοΟ ζυγ(){j (τfις πλό 
σΤΙΥΥος) U Υεν., ό ζυγ6ς, ζυΥαριό, ή πλόσΤΙΥξ, λοιτ. 
Irulina [τρυτιί"" <) λα •. trutlna) < 'rfi·tenl ιiνιiyιται 
ιι •• Οι ίν '(ρVω, τρνμα, τΙρ"ς, τε/ρω' ιiρχιχω, iσijμ . 
«ή κοιλότης έντός της όποίας κlνεΤταl ή γλώσσα»). 

τρυ..ι.λcια, "ι' ή περικεφαλαία. 
Έτυμ. : σιινήθω. ίτυμολΟΥεΙται ίχ .οσ τρls-+φάλος 

(οΙονεί περικεφαλα/α l':xouoa τρεΤς φάλου., ιiν.Ι τρι
φάλεια' χατ' ιiλλYιν ίτυμολΟΥΙαν πσιριiyιται ίχ τού 
τρύω+φάλος χαΙ σ1jμ , χυρ. περικεφαλαίαν, ή όποΙα 
l':χεl δlατρυπημένον τόν φόλον διό νό στερεwθr:i 
έντ6ς της όπης ό λόφος, έν ιiηιθιl;]ει πρό~ .ό κατα&"
τvξ (βλ. λ.).- χατΟι .οό. νεωτίρου, έτυμολ6Υου. τρυ· 
φάλεια (ivv. Χόρυς) < *πτρν-, Ιιχπ. *qvtru- (: τέσσα· 
eIti) + φάλος (=ή έφωδιασμένη μέ 4 φόλους), πρΟλ. 
δμ. τεtρά-φαλΟi, τετρα-φάΑηΡΟi' διά το ίαπ. *qv(e)tru 
(=τέσσαρa) πρδ-λ. Zav/J. ~aeru· (ίν σιινθί,οις), λιχ" 
quadry- (PeS), gall. petru- (π ,χ. petrudecametos 
=14".). 
τρUφάω, μιλλ. ·"σω (τρυφή)' ζω τρυφηλώς, ζω 

ήδυπαθώς, μαλ8ακώς D δl6Υω 6!ον πολυδόπανον, ζώ 
πολυτελώς.- μ.χ. "feVφow, -ώσα = μαλθακός, ήδυ· 
ποθής, έκτεθηλυμμένος Ο τό o~δ. ώ. οό)σ . το τρυιΡω" 
= ή μαλθακότης, θηλυπρέπεια, 2) εΤμαι άκόλα· 
στος, 6ΡΥιόζω, μεθοκοπώ. 3) έπαίρομαl, υπερηφα
νεύομαι, εΤμαl ίδιότροπος, ε1μαl αυθόδης (προπε
τής, ύβριστής). 
τρυφΕρα'νομaι, παθ. (τρυφερός)· Υίνομαl τρυφε

ρός, διαφθείρομαι διό της τρυφης καΙ της ήδυπα· 
θείας 11 θρύπτομαl, «κόνω νόζ!ο). 

τρυφEΡΌC;, ά, ο" (τρυφή)' ώ. χιχΙ νυν, τρυφερός, 
μαλακός. όπαλ6ς, όβρός, όπλοϊκός, έκτεθηλυμμέ
νος, πολυτελής, ήΔUπα8ής, όβροδlαlτος 11 τ6 ουδ. ώς 
οό)σ. το τρυφερο,,=ή θηλυπρέπεια, ή μαλθακ6της.
ΕπΙρρ. τρυφερώς=τρυφηλώς, μαλθακώς. 
τρυφΕρότης, -ητος, -fι <τρυφερός)' ώ;; χαΙ νυν, τρυ

φερότης, όπαλότης, μαλθακότης, όβρ6της, θηλυ~ 
πρέπεlα , τρυφή, πολυτέλεlσ. 
τρυφή, -/j <θρύπτω)' ώς χαΙ νίlν, τρυφή, άβρότης, 

όπα λόΓης, λεπτότης ιι φιληδονία, άσέλγεlα, ήδυπά· 
θεια, θηλυπρέπεια ιι έπαρσις , ύπερηφόνεια άλαζο
νεία Γ/ίι' έΤUf!. βλ. Oevnroo]. 
τρύφηλός, ή, ό", π" ι ητ. ιiντΙ τρυφερός. 
τρϋφημα, ·ατος. τ6 (τρυφάω)' τό έ 'ι τρύφημα, τό 

όντικε!μενον (πράο. ή ΠΡΟ:Υμ . ) είς τό όποίον έντρυφςi 
τις (εύρίσκεl εύχαρίοτηοιν), « τό καμάρι» 11 5ν.φ πληθ., 
πολυτέλεlαl, χλιδή, τρυφή, λ'Χτ. deliciae. 

τρiίφηναι, ιiπpψ . πΧθ. ιi?p. β'. τοϋ θρVπτω. 
τρύφος, -εος, τό (τρυφή"αι, το& (}ρύπτω)' τό 

θρύμμα, τό τεθρaυσμένoν, τεμόχιον, θραΟσμα [δι' 
Ετυμ. βλ . θρύπτω] . 

τρυχηρός, ά, ο" (τρvχος)' κοτεσπαραΥμένος, ρακ-
ωδης, « κουρελ!ασμένος». . 
τρύχνος, δ, x~ί "<evx"o", τό=σΤΡύX"O~' (βλ. λ.) ' εν 

ΧρΥισει ως σύμβολον τής ήδύτητος (ΧΙΧΤΟι .Ον Σχολ. 
εί; θε"χρ. Χ 37 d φω"ά δi τρύχ."ος cijyouv -/j φων';ι 
σου δέ μιχλιχχΥι ΕοιχυΙα .~ιίχνψ· τρνχ."ο, δε χα ί τρvχ"η 
stao. λιxχιiνoυ, 'iι χοινω. λΙΥομένη :iγριομελιτζιiν~, ίχα· 
νω. μιχλιχχου' χιχΙ λΒΥιοτα,ι στρύχνος ' 6 δε θlOάχριτο. 
έ~έΙSitλ$: τό a-/JtOι τό μέτρον τριίχ"ο,. ιο ίπών»). 

yρUXoι;, · -.Oi, .6 (τρύχω) ' τό όπερρωΥ6ς, τ6 ρή
Υμα, τ6 όπ6τριμμα, χυρ. ίμόTlον τετριμμένον καΙ 
Ρακώδες, ρόκος, (ΚΟIJρέλlι U ιιν τφ πλ1jθ . , ρόκη.- 11 
σχίσμα, ρήΥμα, ρι.ιΥμή . 
τρυχ6ω (τρVχ.ο~)· σπιίνιο; τύπο. του τρύχ.ω (βλ.λ.). 
τρUxω, μελλ. ·ξω (τρv..)· φθείρω, KaTarpl6w, κατα· 

στρέφω, κατοοπαταλώ, καταναλΙσκlι) Π Υεν.; καταπο· 
νώ, βασανίζω, κατατΡύχω, βλόΠΊω Ilπιχθητ., Kατα~ 
πονοΟμαl, τολαιπωρούμαι, δασανίζομαl .: λιμφ τρύ, 
χομαι=κατατρύχομαl ύπό της πείνης, «πεθα/νω Τι"\ς 
πείνας» U ώσ . μετά: γεν. , τρνΧΟμ41 "'1'Oi=KOTOTpύχO
μαι έ'; νέκό τινος. 

• Ετυμ.: τριίχ.ω· τρVχ.Οi· τev%'le~ , Ιρλ. trδg, 'rii&g, 
gαll. μισ-brel. tru (δθλιος, όξιολύπητος)' jx ptC. ·treu
gh·, πρβλ. *Ireu-q- ίν ~φ λιθ. trύk·.tu, trUk.tl(σχΙζw, 
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~ραύω), trukis (ρηγμα, 8ρaOσμα)" βλ. χοιΙ ί~ τέρν,. 
ΙPY~ω, ::i;τ:χν.ών xup. ίν τψ ποιθ. πρχ. τ"τρIiI,..ι, 

μτχ. τε~ρ1ίμέ"o •• ιi;τ~. f8fIlv,,{Joat' κατατΡί6ω, φ8εί
Ρω, καταστρέφω 11 κατατρύχω, ταλαιπωρώ, Kσrαπo
νώ, 6ασaνίζω : τέτρνμαι εΙ, τό 1"%α.7:0,, _Hov=fXW 
συντρl6η (καταπονηθή) τόσον ώστε fXt.) φ6όσει εΙς 
τό fOXaTov σημεΤον τής έξα':jλιώσεως. 
Έτνμ.: τρυω' τe1ία·ά"ωe · ι:ρ1ίαl-β,οι; (βλ. λ.): ποιλ

σλ:Χιι. Iryja, ΙΓYIί (=λcι,. lerere)' ίΧ ρΙ~. *tereu-, ίν 
τιίρυ;' :τ??λ. xcιΙ τρυχω. . 
ΤΡΥάς, ·άδοι;, 1ι, θ'ljλ. του .TρΏS (χοιΙ ιXauvoιtp. 

Τρωιά. θΥιλ. ; tOU Τρώιο,)' νυνη έκ Tρo/aς.- υ ή 
χώρα της Τροίας, 1'\ Τρο/α. 
τρωνδ1ισ, τ~ (τρώΥω)'καρποl τρωΥόμενοl κατά 

τό τέλος τοϋ δε/πνου, κατά τά έπιδόρπια (καΙ ως 
έπιδόρπια), π.χ. σϋκα, καρύδια, όμύΥδαλα χ.τ.ο. (πρΙSλ. 
xoti τρα.Υήματα). 
τρώΥλη, 1ι (τρώΥω)' ώ, χαΙ νίίν, τρώΥλη, XUp. τό 

δlα6ε6~ωμένoν (xcιι σuν~πώ. (τε)τρυπημένον) μέρος 
τοΙχου Τι άλλου μέρους, όπή, κοιλότης, cσπηλιά). 
τρωJ1ο-δiiτης -ov, δ (τeώΥλ,l+δVω)' ό εΙσδύων 

είς τρωγλας, Τιτοι είς όπάς (Xιι~. επί δcpsων, ιiλωπί
χφν Χ. ιί. ζψω '/) U οΙ Tρωy'-oδυτcιι, δνoμcι A.ίθιoπιx~, 
cpuλ~, a\CΙιsIOUQ'lj. lί. τρώyλcι~ (-1π1jλοιlοι xcι! πci.ση, φιί
σιω, χοιλόη)το. aaoίιpOU" /)ιiν~ρων Χλπ.). 
τρωΥΙο-δύω, ιiπotντών μόνον ίν τ~ μτχ. τ,ωΥλο

δύ_ (Bcιτρoιxoμ. 52)=ό εΙσδύων (εΙσέρπων) εΙς 
τρώγλην. 
τρωΥoiσσς, awp. ιΧn! τρωroυαcι" otlt. πληθ. θηλ. 

μτχ. τoiί τρώΥω. . 
τρώΥΟΤTl, awp. 4ν.ι τ,ώΥοναι, Υ' πληθ. ίν .• 00 

τρώΥω. 
ΙΡΩ'ΓΩ, μιλλ. τρ~o,.α,· ιΧόρ. οι' Iτr»lcι' ιΧόρ. Ρ' 

ιτραΥοΙΟ' πotθ'ljΤ., ιiόρ. β' 8τρίfy'1'" πρχ. τΙτ,ωr,.cι,· 
τρωγαλΙζω, περιτρώγω, ροκανΙζω, μασώ D έπΙ .ιiνθρώ. 
πων, ώ, xcι! νυν, τρώΥω ώμά λαχανικά, καρπους Χλπ. 
(ίν ιiντlθίσll πρό, .ό τρώΥω 6ροσμένον φayητόν) U 
χιιρ. ίπ! iItIIJOI'ItLwv τρώΥω καρπούς, πρΙSλ. τρωrά'-ιcι. 
Έτνμ.ι τριΙηω' τρωyά'-ιcι' τρωΗτ6,' r,ώΗr,l,' τ,ώ· 

Υ'-'1' feωrλοδV7:IJ.· τ,ωΥλl"" (είδος χελιδόνος κατ
οlκούσης έν όπατς, «πετροχελΙδονοι)' τρώξ (σκώ
ληξ όσπρ/ων)' τρωξcιλλl. · (είδος άιφΙδος)' _~ Ιοιπ. 
*1(e)rD-g-, ·lr8-g-, εχ πcιρotλλ. πρά, ,ό ·Iere·g· fι 

*Ier-g- εν τψ Υοτθ. PAIrkD (όιιή), *I[-g- ίν .φ Kci.tw 
Χωρών durk, dork (σεντΙνα πλοΙου, δντλος), "ΥΥλ
,cι~ . py'r(e)1 (Ρ*Υrhll)=όπή, πcιλ-rιρμ. derh, durhll 
[τρύπιος), ltαίντCΙ _πιχτιτ. διόι π'Ροσφ. r,Upotv. ίΧ 'toll 
*Ier(e)-, ·Iere (τρυπώ, φ8ε/ρω διό της τρI6ής)' βλ. 
τείρω. 

ιρωιιιός, ", Ο" (Tρe>ό,)· ό έκ ΤροΙας, ό άνήκων 
είς τήν ΤροΙαν, ό όναφερόμενος εΙς τήν Τρο/αν, 
ιiι, xcιΙ νυν Τρωικός. 
τρώιος. ", ο", Ιπιχ. χοι! !ιιιν. :i.vt! Τ,φι), (δι'. λ.) 

11 θ'ljλ. Τρωιά., -άι10' (=Υυνή τl')ς Τρο/ας). 
τρωιιτά, ταί' ΙSλ. τρωΗτ6 •• 
τρώιιτης, -ov, δ (τρe>όyao)' ό τρώΥων, ό ροκανΙ

ζων, ό τρωΥαλίζων, ό «φαyCις) Ι ίν 'I:~ 'OδuσσlΙq. οΙ 
ΦοΙνlχι; εμποροl xcιλoυντcι\ τρώHΤCΙΙ, •• Ι. αlσχροκερ
δεΤς, πανοϋργοl, δπληστοl 11.';. δ. Ι cι.cι. xcι! ιίι, ίπΙθ. 
~ρώHΤCΙ' xaiec. xcιλoυντcιl αl δπληστοl (όρπακτικαl) 
χετρες τών τοκο'{λύφων. 

τρωιιτός, ", 6ιο, Ρ'ljμcιτ. 'πΙθ. '1:011 r,.· ό ροκα
νισμένος, Kατιaφαyωμένoς Ι ,π! λoιxoινιxιiiν, χοιρπών 
χ.τ.δ., ό τρωΥόμενοςώμός, ό ροκανιζόμενος ώμός 
(δ6ραστος) Ι τό o~δ. τιι τ,_τσ cι., oUΣ. - .. ,.".l,cι 
(ΙSλ. λ.)_ 
τρίίμσ, τρωμσnς .. , τρωμcnfιις, IClly. ΑντΙ "/lCIvμ·. 
τρώμιι, δcιIρ. τρώμδ, fι'=τ~μιι, IClly. c1ν.Ι "Icινμα 

(ΙS).. λ.) •. 
τρίίξις, .... , fι <rfC6yao)' τό περιδόκνειν, τό ρο

κόνισμα. 
ΙΡφ6ς" ci, ~'" cιuY'llp. c1v.! TeΦ,o, <Tee>όr)' ό όν

ήκων εις τόν τ,ώιι (δι'. λ.) Ι ό των Τρώων, ό τl')ς 
Τ ρο/ας, ό Τι'\ς Τ Ρι,ιόδος, τρωικός. 
Ιρω. ,ι6ρος, ο" (7Ίώ, + ... ι,.)· ό φθεΙρων 

Κ9τοοτρέφ<ιιν) τήν ΤροΙι;ιν καΙ τ<Xιc; ΤρGίQς, 

τρωιιάω, ,π. ιΧντΙ τιέπω (61.. λ.)' μετατρέπω, 
μετα6όλλω, όλλοιώ.- μιί,ον, μετασΓρέφω έμcυτόν, 
μεταστρέφομαι, γυρΙζω U Υ' Ιν. ίπ. xcιΙ 111Ι ·,. πρτ.: 
reωπιiαΗετο φειίΥει" = έτρέπετο εΙς φυγήν ()ωρ. 
cέγύριζε πΙσω διά νά τό 6άλr;ι στό πόδισ,). [~ι' 
ίτυμ. βλ. τρι!πω]. 

Ιρ,"" δ, Υιν. Τρω6.· ό κατά τήν Μυθολογίαν 
8εμελιωτής τής ΤροΙας lΙπλΤοθ . Τιιώε" οί, Υεν . Τρώω", 
δοτ . Τρωαί' ΟΙ ΟIΚΟϋντες τήν ΤροΙαν. 

τρώαεσΙσι,:i.πρcp. μέσ. μιλλ . τοίί ΤΗρώαΗω. 
τρώαω, μιιλλ. τoίi τιτρώllΗω. 
τρωτός, ", 6", ρημ. επίθ. ,,,ίj τρώω, ΤΗρώαΗω' 

ό τραυματισμένος, πληΥ<ι.ιμένος \Ι ό δυνόμενος νά 
τραυματισθr), ό ύποκεΙμενος η έκτεθειμένος είς 
τρουματισμόν, ον δύναταΙ τις νό τραυματIσr;ι, ώ. 
xcιΙ νυν τρωτός. 
τρωϋμσ, ιίσφcιλμ . ιiνα.yν. ιiντί τρώμα=τρα.νμα (ΙSλ.λ.). 
τρωχάω, έπ. ιiν,Ι τρέχω [~I ' ετιιμ. ΙSλ. τ,ΙΙχω]. 
ΙΡΩΏ, ριζ. τύπο, του ητρώαιcω (ΙSλ. λ.). 
τΟ, δωρ. ιiντΙ αν 11 ώα. κotΙ ot!t. ιiντΙ αι!. 
τuβf, τό' δνoμcι χειμερινοϋ μηνός τών ΑIΥυπτίων, 

ιiντιστσιχoί)ν,o, προ. δld.σΤ'ljμά. τι μιτoι~ίι ,ών 'i)μιιτaρων 

ΔιχιμΙSρΙοu-'lοινοuotρΙοιι . 

τuylάτω, μβλλ. Tεύξoμcιι' ιiόp. tJ'I'Wxo", ίπ. ()ποτ . 
rυxωμ,' ίπ. ιiόρ. οι' έT~x"αcι' πρχ. τε"'~X"HCΙ, ίων. 
xcι! τέτΕVXCΙ' ΙΙΠδΡcι. lτετευ"ει,.· έπlτυΥχάνω, χυρ. κτυ
πώ (διά λ/θου, δπλου, 6έλους κλπ. ) καΙ εύστοχώ, 
«ι3ρΙσκω τό στόχο), «πετuχoIνω», συν1jθοι, μιτ' cιίτ . 
μίν δτι;ν τό xtuIt'ljOav ιiv'tlx. ιΙνα.ι ζών όρycινlcιμό, (eμ

φυχον), μιτόι Υιν. δί o~oιν ιΤνCΙI ιίφuχον.- Ι ysv., κτυ
πώ, σημαδεύω, εύρΙσκω κατά τύχην, έπlτυΥχόνω 
κατά τύχην U ofι~ω ίπ! ιiνθρώπων, συναντώ, συναντώ 
τινα τυχαΙως, «πέφτω έπόνω του, τόν 6ρΙσκω μπρο
στά μου, κατά σύμπτωσιν» (μΕΤόι Υιν.). 2) έπί npot· 
Υμά.,ων, έπιτυγχάνω τι, έπιτυΥχόνω τήν άπό/(τησΙν 
του, τ6 όποκτώ, τό όπολαύω, «μοϋ λαχαίνει) (με.~ 
Υιιν.). 3) ίν .~ μ~x. "0Ρ. ΙS' d τνχώ,,=ώ, x~Ι νύν, 
ό τυχών, xup. ό συναντών τινα κατά τύχην, ό 
πρώτος τόν όποΤον συναντςΙ τις κατά τύχην, ό 
πρώτος τυχών, όστισδήποτε, λcι,. quivis 1\ οΙ τυχ6,.
τες=ώ, χotΙ νίiν, ΟΙ τυχόντες, ΟΙ πρGιτOI τυχόντες 
δνθρωποl, 0\ δν8ρωποl της καθημερινής ζωής, KOI

νοl δν8ρωποl, cσυνη81σμένοι τύποι» 11 τό rvχόt'=Ο,τι 
τύxr;ι, «δ,τl λάxr;ι», τό πρώτον τυχαΤον πράΥμα, 01 ' 
ονδήποτε πράΥμα, ό, τιδήποτε. 4) ίν xotx~ ένν, 
τνΥχά"ω βία..=συνανΤώ 6Ιαν, τυγχόνω έκ61αστικης 
μεταχειρΙσεως, ύφίστσμαl 6/αν.- .1 ιiπoλ., έπιτυ'{ 
χόνω τοϋ σκοποϋ, φθόνω εΙς τόν σκοπόν μου, έπl
τυΥχόνω (χυρ. «6ρΙσκω τό στόχο» U .. αλ~ τνγχάιοω 
=διόΥω καλώς, «περνώ καλά_, προκόπτω, εύδ~KI
μώ Ι ίπ! λόΥΟΙΙ, λέΥω τό όΡ8όν, «πετυχαίνω τό σω · 
στόι, fXW δΙκαlον. 2) fXt.) τήν τύχην νό ... , έχω 
τήν μοίρον νό ... 

Β' ώ, ιiμτΙS., συμ6αΙνεl κατά τύχην νά εύρΙσκω · 
μαι fv τινl τόπ~, εύρΙσκομαl κόπου κατά ούμπτω · 
σιν. 2) έπΙ ΠΡCΙΥμiτων, συμβαίνω κατά τύχην, λαμ-
6όνω χώραν τυχαΙως, cτυxαIνω, λαχαίνω » 11 auxv~ 
ώ, iπρόσ., ώ, xcιΙ νίίν, 8πωι; έι:υγχαιοε", ωαπερ έτυ
χε" Χ .ο.χ. (=δπως συνέ6αινε νά .. . , δπως έτυχε νό ... , 
δπως συνέ6η κατό σύμπτωσιν νά ... , κατά τύχην, 
κατά σύμπτωσιν). 3) βπ! ΥεΥονό,ων, 1) έπ! ιiν~λ~μ
ΙScινoμιI'ιων iItlxaιpi]aawv, συμβαΙνω, ουμ6αίνω είς τι· 
να, «τοΟ τυχα/νω, τοϋ λαχαίνω, τοϋ πέφτω είς τό 
μερ/διόν του, τοΟ πέφτω στόν Kλi;ρό του) (μετck 
δοτ. προσ.) 11 όπ06α/νω καλώς, fXW καλήν εκ6ασlν, 
φ8όνω εΙς καλόν όποτέλεσμα, έπlτυΥχόνω, εύδο
κιμώ, προκόπτω.- 11 πα.ρ· 'A~nxot. το; τνγχά"ω ί
ΧΡ'ιjcιlμοποIIlΤ.ο σχεδόν ώ. βΟ'ljθ'ljΗχόν ρi,μ~ κcιί συν' 
Υιπτε.ο μιτόι μιτοχών ιίλλων l,ημcίτω '/ , μεθ' ixci.cι~'Ij' έχ 
~ών δποΙων ιi'ltOΤBλιΤ ΙνlCΙΙCΙν πε,.(φp~oιν, ίν ~ 'i) ιiνν. 
.011 rvrx,ά"w ιiποδΙδa,cι\ δι' ιπl,." . , 1; δέ Ινν. τή, μετ
oxfj, χcιτcιλοιμιJci.νal θίοιν xupIou ΡΥιμot,ο, (μέ ιίλλot, 
λί~e\, 'i) μ,χ. Ιρμ'ljνιuετotl ώ, ρYιμcι, ,ό δ! ΡΥιμα. , δ'ljλ. 
~6 rvr"CΊ"oJ, ώ, ίπΙρρ.): τνΥ"ά,.ω 'χ_=έχω κατό 
τύχην, fxt.) κατό σύμπτωσιν (xcιtck λί~lν «τυχαίνει 
νό fχω), συμ6α/νεl νά fχω) Ι πcιρώ" έτίιyxcι"o,.= 
t\μην π(Jρών (παρευρισκόμην) κατά τύχην (<<fTUxf,; 



ν.ά 6ρΙσκωμαι μπροστάι) Ι 'ν φ, ~υ)'XCΊ_ cSW-.Ιμl 
(εΤμοι) Ι ώα. κιιΙ 4νlΙJ μτχ.: cr αo~ xae~d ~)'XCΊ".~ 
τcίδa=έάν αύτά σοϋ εΤναι εύχόριστα . . 2) OIJxv6-
τιιτιι την ίλλεΙΠΟΙJαιιν μτχ. δΙJνιiμeθιι (Υ! κ!ΧΙ όφlOίλομιν) 
ν& την αΙJμπλYjρώνωμsν ίκ των αΙJμφΡCΙζΟμίνων (KIJP. έχ 
του ρΥιμ. τη~ λΟΥικω;; πλYjσιιι~τ&ΡΙΙ' προτiα.ω~): iI,~~ 
&" ΤVΧωαι; Tovτo λέyoυα~=8,τι &" nχωσι (.νν. U
yo".ci), TOVro λέΥουσ,,,. 
Έτυμ.: τυ)'χά"ω' τtίx'l: ίρλ. tocad, gall. tynghel, 

vso-goll. tynged (τύχη), vao-bret. tοήkadύr (μοΤρα, 
πεπρωμένον, εΙμαρμένη), Ιιιπ . ·gh-· 4πομΙνως; δ.ν φ:ιΙ
νs.ιιι πιθ. 'iι υπό τινων .Uποατ'l)ριζομSνYj OIJyyiVSL" πρός; 
.ό τιvχω (ίιιπ. ·dheugh-) κιιΙ τ« τη\; δμιiδoς; .ΟΙJ (βλ. 
ίν τεvχω), ττιν δπo(cιν 4λλως; ~. δ.ν α'1:'Ι)ρΙζιι χ:ιΙ 'iι 
αYjμιιαιολΟΥικη διcιψopιi. 

Ιίiδcύς, -έως, έπ. -έος, δ' ό ηρως Τυδεύς, εΙς 
τών Έπτά. lπl θήβας, πατήρ τού Διομήδους (βλ. 
Κ .Ε.Λ . ) [XIJp. Tυ~είις=ό πλήκτης, ίχ ριζ. τυδ·, τυ"δ-, 
πρ6λ. Τυ"δcίιιcοι;, αιι~αKΡ. fud, tud·ami (=λιι •. fundo)' 
λα. •. lund·o, fu-Iud-i, Iud-es' Υο.θ. sfaut-a (=nπτω)]. 

τυί (η τuIγ=ώδa (λ8ξι~ των ΚΡYjτων, κιι.& τόν 
'H~ιίλ')' 
Έτvμ.: πρ6λ. 'HOIJX. ctvi' ώδε ' ΚeητεΙ;J>, λεαΟ. 

τυϊ-δ,,· (βλ. λ.) ' τυί έ~χημ.ιι.(αθYj κιιτ' ιiνιιλoyί!Xν πρό; 
.ό ΤΟΠΙκόν ·πυ'· (πρ6λ. Κρ YjΤ. ό-ποι) έ~ Ιιιπ. *qvu (= 
πού, δπου), (π- ιiντί τοίί dνιιμενομeνοlJ κ- κιι.' iν!Χλο· 
ΥΙα.ν πρό; τά πιιριiyωyιι .OU θέμ. πο-), π~6λ. 6εδ. Ιιίί', 
Ζ.νδ. Iιίi (=πού .), αιιν~Kp. κύlΓιι., Zεν~. ΙιυθΓΑ (=πού ;), 
όμΟρ. pufe, όακ.' ΡUf (δπου) ' ~ι& της; με.:ιπτώαβως; του 
-υ,- εΙς; -υ- κιιΙ .η~ πρσσθijχYj' .ου έπιρρ. -ι; προηλ
θον .ct: πVι; (ΠΙΙI,« ΣώφΡ.),'Ρο/J. d-πvι;, Άρ'(. v., Διλψ. 
hδiίi κλπ . 
τυί-δc iι τυΙδc, α.ίολ., /JCIIP. ιiν.Ι τjjδa (βλ. λ.) [δι' 

i.ΙJμ. βλ. tviJ. 
ΤΥ·ΚΗ, t, (τέnΙΥμα.,)· έΡΥαλεΤον λιθοξόου. 
τυκίι;ω, μελλ. ·/οω (τvκοι;)' κόπτω λίθους, πελε

κώ λΙθους, τούς κατερ,lόζομαι διά σμίλης Υι άλλου 
λιθοξοίΚΟύ έΡ,lσλείου, κτενίζω λ Ιθους. 
τυκισμα, -α τοι;, τό «υκΙ ζω) ' έπεξεΡΥασία λΙθων, 

πελέκημα λΙθων 11 έν τφ πλΥιΟ. κα"ό"ων τυκίoμιiτα= 
τείχη έκ λΙθων έπεξεΙΡ,lασμένων ιτετρα,lωνισμένων, 
",1ων!ασμένων») διό τού κανόνος, &ν ιiντιθέ:ιει πρό~ 
τόι ιixιιτέρyιιστ:ι ΚΙJκλώΠΕ Ι :Ι ,elxYj. 

TUKoc;;, δ ( .. έτυΥμα,)· έρ,Ιαλείον πρός καΊεΡΥα· 
σΙαν λΙθων, λιθοξοϊκόν έΡ,lαλείον (σφυρΙον, γλύ· 
φανον, έ,Ικοπεύς, σμΙλη). Ι 11 πέλεκυς μόχης, πο· 
λψlκός πέλ~Kυς., , .• 

Ετυμ.: τυκοο' τυκιζω ' ιυκα",Ι (χιιΙ πιιρ Βσ. τυ· 
τά,,'1, πι6. χιι,' ιiψoμ. = άλωνιστική σανΙς) : πιιλ-φλ, 
ΙοΙΙ (κοίλος), ΙοΙΙ (Υεν. Ιυίll) = όπή, κοιλότης, νεο· 
9αll' twll ( * Ιuq-slο·= λ:ιτ. foramen), π!Χ λ·σλαυ. is·lii
knali (= λ:ιτ effodere), 'ukalo (=λιιτ. CUSρiS), · ΙΥ· 
kaIi (nPOOKPOUt.J, πλήττω), πιιλ·Υερμ. d.Uhen, ά.ΥΥλ· 
σ:ι~. ΡΥ'Π, . peon (ώθΙ:Ι, πIέζt.J)· ί; ίιιπ. ρ~ζ. *tuq- (xcιί 
εγδε~oμέγω; ·Iuqu·) ( *(s)leu·q- (ώθώ, κεντώ). 
τυκτά' πε::;σιχη λέ~ι~, ,ην ΙποΙιιν δ Ήριiδ. (VI110) 

~ρμYjνεύeι «τέλειο" 8είπ"0,, βασι1ή,0",.. 
τυκτός, ή, ό", ρημ. έπΙθ. τοίι revXCIJ (τέτυΥμα,)' 

ιο; τό τευκτό., κατεσκευασμένος, παρασκευασθείς, 
έτοιμασθεΙς, άποπερaτωθεlς 11 XIJp. ό μετά τέχνης 
κατειργαομένος, τεχνητός, έν ιiντιθέαo·ι πρό;; τό «φυ· 
οlκός, έκ φύσεως ων» 11 τυκτι} Κeή"η=κρήνη κατα· 
:Jκευασθείσα ύπό χειρών άνθρώπων, τεχνητή, καΙ 
::>ύχl φυσική 11 δθεν, ώ;; .ό Ιvτvκτοs, ό καλώς έπεξ~ 
εΙΡ,lασμένος, έντεχνος, κατασκευασθεlς μετά πολ· 
λης τέχνης καΙ έπιμελεΙας. . 
ΙΥΆΗ, 'iι (·ν· π!Χρ' ιi ... , -ϊί- παρ&. μ'Υν.)· ώ, .ό τtί-

10., παν δ,lκωμα (οίδημα, φούσκωμα), χα.Ι δΥι: Ι 
παν τετυλωμένον (έσκληρυμμένον) άπό τήν τρι6ήν 
μέρος τού σώματος, τύλος, «κόλοςι, «ρόζος ι, λα.,. 
calIus 11 XIJP. ό ώμος άχθοφόρσυ '(λόΥφ .ών βιιι:-ων, 
τ& δποία. OIJxv:iι ΟYjκώνει εΙ. τόν ωμόν · 'OIJ).- ιι τό 
σάγμα (<<σαμόρι», «χαμαλΙκαι) τό ύπό τών άχθοφό
ρων φερόμενον,· έπί τού όποΙου οίίτο·ι τοπ08ετούσι 
τά6Qρη.- 111 προσκεφόλαιον (λΙΥόμaνον χιιΙ ~.ι.ίo,,). 

• Ε .. υμ.:. τtί1,1' w1o.· ~16φ' ~"'OOΦ' XJpx. ~μα" 

tItS 

!ων-:ι ... .. Vμβο. (βλ. λ. λ.): GIIvaxp. tίlI4m (λοφΙο ν 
περικεφαλαΙος, 6όμ6αξ), πlιλ·αλα.lJ. tylii (τράχηλος, 
αύχήν), λιθ. Iύlas (πολύς ιiρχ. α"ljμ. ιμδζα, δΥΚος»), 

πιιλ-πρωαα. IίilAη (πολύ), πα.λ·ΠΟΓΓ. ΡΟΙΙΓ (δένδρον , 
«ξυλοκάρφι»), ιiyyλ·αιι~. Ροl (σφήν, Υόμφος), πιιλ· 
Υβρμ. doIIfus (<<κουτσουροπόδαροςι), .Ι,ιι αιιναK~. 
tUmra-l). (πεΙσμων, τραχύς, άλαζών), ved. Iutum4 ' 1,1 
(εύφορος, πλούσιος), Zav/J. ·Iuma· (παχύσαρκος), λιι ,,: . 

Iumeo, tumidus, Iumulus (*tumelo-s): πιιλ-nοrr. pumall 
(ό άντΙχειρ της χειρός), gall. twf (ίσχύς, αυξησις) , 
tyfu (αύξάνω), bret. Ιυπ «*Ium) = λόφος, ιiyyλ·α!X; . 

Pυma, πιιλ-Υερμ. dumo (ό άντΙχεlρ της χειρός), ιiyy λ· 
αιι~. pymell (δακτυλήθρα), πιιλ·αλιιυ. ΙΥ ja. ΙΥΙί (πιαΙ· 
"ομα' . «ποχαΙνω») κλπ: έ~ Ιιιπ . "Ieva x ., *tv' (έξ 
ΟΥκούμαι, φουσκώνω), πρ6λ. 'ιΥ;ν ιiΠSΚΤiΤ . δι' ί ';ό; ·k
ριζ. ·*Iev(a)k-, ·Ιυ-Ιι- ίν τφ gαll-λιιτ. Iucca (=κατά· 
λυμα. ζωμοίί), tuceIum, tucceIum, όμβρ. toco, πιιλ·σ λ'Χ ·J. 
Iukii (λΙπος, δλειμμα), λιθ. taukaf (λίπος), Ιάukιι.5 
(όλΙΥη ποσότης λιπους), Iunku, ΙύΙιΙί (παχύνομαl ) , 
λιι ••• tίIks (έξ6γκωμα, πρήξιμον), τύΙιΙ (έξογκοϋμσι) , 

1tcιλ-πρωαα. tauki. (λΙπος, πάχος), πιιλ·nοrr. δίό, 
ιiyyλ·αιι~ . peoh, παλ·'(8ρμ. dioh (μηρός), Ζsνδ . *faosa· 
(μηρός), μεα·ιρλ. Ιδη, 9011. l1η' πρβλ . κιιΙ σάος (*rFa· 
-Fos), οώο, (*τFω-Fος), σώμα, αωe6,. ταυι;, τ1rveo., 
.. vμβοι;, =e6,. . 

Tuloc;;, δ '=n1,1 (βλ. λ.), ώ, χα.Ι νυν, τv10Ι;, τtί1ω· 
μα, «κάλος,., σκληρόν έξόΥκωμα τού δtρματoς, 
άπονεκρωμένη σάρξl l αΙJν . τών χειρών, δπως άπό τήν 
κωπηλασΙαν π . χ. Τι άπό δλλην αίτΙαν .- 11 παν τό 
προεξέχον ώς έξ6Υκωμα, κόμ60ς, «ρόζος», ,1όΥ' 
Υρος ξύλου Ι ιΙδ. ξύλινος Υόμφος μετά κεφαλης, 
«ξυλοκάρφι ι, ίν χρΥιαι;ι ιΙ~ ~'ήν νΙΙΙJΠYjΥ Ιιιν. [δι' i,·JfI . 
6λ. τvλη]. 
τiίλόω (w10,)' καθιστώ τι τυλώδες, ποιώ τύλον 

(6λ .λ. ), τό σκληρύνω.- πιιθYjΤ. , καθΙσταμαl τυλώδης, 
σκληρός, σκληρύνομαι, «κάνω κάλους» (ιiπό την μ ε · 
yιiλ 'ιjν ,PLΙSijv, σπω; ιιΙ χιοερε;; ιiπό την χωΠYjλαα(σ. ·, η 
τό σχiψψQ'I) ιι eόπαλα σιδήριρ τετιιλωμέ"α=ρόπαλα 
έχοντα τύλους (κόμ6όυζ, όΥκους, «ρόζους » ) έκ σ ι · 
δήρου (δι' έμπήξεως σιδηρών ηλων)' π~6λ . τιιλωτός . 

τiίλωτός, ή, 6", ΡΥιμ. επ!θ . τ"ίι .. υλόω · ό txt.Jv 
τύλους, τε τυλωμένος, ό έφωδιασμένος (Τι άποκτι; 
σας) κάλους: eόπαλα τυλωτά = ι:; όι:ιαλα πλήρη τύ 
λων (κόμβων), π;:.~λ. eόπαλα τετυλωμένα 'ν τυλ6ω . 
τύμβcυμα, -α1:0ς, ,ό (τυμβεύω)' τύμβος, τόφος, 

ταφή, κ ηδεΙα. - 11 τό πρός τaφήν Υι πρός καύσι ν 
πτώμα . 

τυμβcύω, μιολλ . -0<0 (τυμβος)' !)άπτω, κηδεύt.J , 
ένταφιάζω (διά καύσεως Yj διά ταφής τού πτώμα· 
τος). 2) χοά, τυμβεύω .. ινΙ=προσφέρω σπονδάς 
έπί τού τάφου τινός.- 11 άμτ6. , είμOl έντσφιaσμέ · 
νος, άναπαύομαι έν τάφ~. 
τυμβ-ήρης, ε, (τvμβος+άραρείv)' ό έντοφlaσμέ · 

νος, ό έν τόφ~ τοποθετηθεΙς.- 11 ό δμοιος πρός 
τύμ60ν, δμοιος πρός τάφον, νεκρικός . 

τυμ6Ιτιιιο, -ου, δ, θYjλ . τυμβϊΗο, ·,δος (τύμβο, ) · 
ό τού τύμβου, ό έπl τοϋ τάφου, ό έπί τού μνήμα
τος, μνηματίτης, έπιτύμ610ς, έπιτάφιος, νεκρικός . 
τυμβο-ΥCρων, -ο.-τος, δ (τνμβΟΙ;+Υέρω,,) ' ό 'Ιέ· 

Ρων ό εύρισκόμενος είς τό χείλος τού τάφου, ό 
ύπέρ,lηρος, έσχατό,lηρος «πού έχει τό ενα πόδι 
στόν τάφο». 
τυμ6-0λCτης, ·ου, !> (τvμμος + ό11υμι)' ό κατα· 

στρέφων (άνασκάπτων) τόφους, ό τυμβωρύχος' θYjλ. 
τvμβ01έτιι;, ·,δο,. . 
ΙΥ"ΜΒΟΙ, δ' ό τόπος ένθα εΤναl τεθαμμένον τό 

σώμα νεκρού (τό πτώμα), λ:ι-ι-: bustum ιι OIJvijOw;, τό 
έπl τού τόφου σωρευόμενον χώμα, τό σχηματΙζον 
λόφον, ή «τούμπα», ώ~ Χ!ΧΙ νυν, τύμβος, λιιτ. tumu
Ιυι " Υεν., τάφος, μνημα.- 11 μ.φρ., Υέρωιο τvμβο,= 
~μβΟ.1έeωΥ (5λ. ).,), ύπέργηρος ιι .ην α'l)μ. ιι~.ην 'ίχ!~ 
ίνΙΟΤΒ χαΙ .ό &πλουν τtίμβoι; (4ν1ΙJ .ou ιiπιθ. )'ieωιo). 
Έτυμ.ι Ι Wμβο.· Κβρχ . .. Ιμας (=nμβος)' πιθ. 

ιn. Wμβο. κ:ιΙ μια·φ)., tomm (λοφΙσκος) .Ινα.ι .& 
QtIxιk π~ό, τό α~ναxρ. tu13ga-1} (80λωτ6ς' ιίι, οι}α • 



προεξοχή, λόφος, 60uνόj < Ιοιπ. °tu-ιn-gvo-' ΙΙλλ' δ· 
μlD~ "μβο, χοι! toιιιm δύνοιντοιι ν« προίρχωντοιι ( *fum· 
-b(h>o-, πρΙSλ . *tu-bh- Αν τιj'ι Ιλλ. """,, λοιτ . tuber, 
1Ι:οιλ·norr. ~f4 Χλπ: nιμβ· ι ·tubh-, ώ; "όeνμβΟfj : 
"eιtvφofi. "oev" χλπ . . 

Il τVμβo, εν τιj'ι ',,1,_ τVμβΟfi= τvμβο"cιtow ' πρ6λ. 
Ήσυχ. cτVμβΟfj "Iιtαι,, ' τvμβο"έιtow' Ι"χατο,,"'" 
".ι _e,,}.}.oιyJdtIo. τ;; δlα"o'~. · πρ6λ. X'.lt! Ήσυχ. 
«Π4ιtτετνμβεl ' -eαφιtο"cί' ήμιίιιτη".". · wμβος 
( !οιπ. *tumb· ι!νοι ι συΗ. τιμ ΙΙρμ. ttιrnbir (!απ. ·mp-) 

-= 'llαe" ""nχό" ποτό,,' πρΙSλ . λατ. s'upeo' ΙSλ . τνπτω. 
τυμπcι"o" . 
τuμΙ-oUΙCMί, ο" (τVμβo~l'l.ω)' ό έχων τύμΒον, 

Ιπομένως ό έναποτεθειμένος έν τύμ~, ό \<OTOIKWV 
έν τάφ4'. 

τυμβο-φάντης, ov. δ (τVμfJo~φσ'''αι)' ό φαΙνων 
(δεικ νύων\ τάφον. 
τυμΙο.φόνος, ο" (τVμfJofi+*φi"oιι): ό . φονεύων 

(δτι>" · άνασκάπτων, καταστρέφων) TOUC τυμ60υς 11 ό 
διαταράσσων τους νεκρούς. 
τυμΙο-ιοέω, μελλ. ·fjooιι (τvμβοχόΟfj)' έπιχύνω 

χwμα έπl τάφου. σχηματΙζω (έ\'εΙρω) τυμ60ν. δι ' έπι
χωματώσεως. 
τuμΙο-χόη, ή (wμfJοχοιfω)',;ό τvμβοχ.ο.;;" (βλ. λ.), 

ή έπισώρευσις χώματος έπl τόφου, ό σκηματισμός 
τύμβου, ή έγερσις τύμ60υ. 
ΤUΜlo-ιόος, Ο" (τυμβo~xItιι)' ό έπιχύνων (έπι· 

σι.ιρεύων) χwμα έπί τάφου, ό ουτω κατασκευάζων 
τύμβον. ό τυμ60ποιός.= 11 πιθ. χαί av παθ. ίνν., ό 
έπl τού τάφου κεχυμένος (lσω~ τvμβ6ΧΟΟfj ;). 

τuμlό-XωστCMί.O,ll (τvμβΟfj+χώ'll'llvμl)' ό δι' έπι
χωματώσεως σχηματισθείς έν είδει τύμβου, ό έπι· 
(σε)σι.ιρευμένος εΙς σχήμα τύμ6ou. 
τuμΙ-ωρUχcω, μελλ. ·fjoιo (τvμβωeVΧΟfj)' άνορύσ

σω (άνοΙγω) τάφους Kql ληστεύω τό έν αύτοΤς κτε
ρΙσματα lάφιερώματα). είμαι τυμβωρύχος. 
τuμl-ωρuι'σ, 'iι (τvμβωl1vχΙω)' τό τυμβωΡUXείν, 

ή άνασκαφή (τό δνοιγμα) Twv τάφων καΙ ή σύλη· 
σις aUTwv. _ 
τυμ6-ωρUxoς, ο" (τvμfJοfi+όevααω)' ό άνασκά· 

πτων (άνοΙ"ων) τούς ήδη σχηματισμένους τύμ60υς 
(ύπάρχοντας τάφους) π~ σύλησιν aUTwv 11 ώ~ o~α. 
cJ τvμ/JωeVΧΟfj=ό λι;ιστής (συλήτής) νεKρC>ν.- 11 ό 
άνορύσσων τάφους πρός ταφήν νεKρC>ν, ό νεκρο, 
θόπτης. 
τύμμσ, ·.ΤΟfi. 1:ό (τVIIτω)' τό κτύπημα, πλη"μα, 

πληγή, τραύμα. . 
τuμπiν'ςω, μελλ. -;αω (τvμπα'llΟ,ll) ' κρούω τύμ

πανον (έγ Ινιτο δε 1:0U1:0 χατιχ "ti;v λ'.ltτρείαν oτfj, Ku
ΙSίλ.".).- 11 γενιxιii~, KΤUnW μέ ρόπαλον, ξυλοκοπw, 
ραβδίζω, « δέρνωι ιι ίν 1:1ji Itαθητ . , ξυλοκοπούμαι μέχρι 
θανάτου . 
τuμnδνισμός, δ (-rvμπα"Ι'ω)' κρούσις τυμπόνων, 

τυμπανοκρουσία (ίνεργουμίνη 6πό των rιiHOIV ιύνo~
χίον ί ερ έων τΥΙς θεii~ Kυ6ίλη~ κα1:ά. <tdt, πρό; τιμην 
τη~ ί ερ"τελaοt ίας;) ιι δθιν χαΙ oιu,;'/j ή λατρεΙα τr'jς Κυ
βέλης έχαλι;Ιτο τvμπα".αμό, (ποιρά. Πλιiτωνι δ. «μη . 
τeφα lεeιί). 2) άποκεφαλισμός ('Αγ. rPo). 3) τό 
ξυλοκόπημα, 
τυμπΙνιστι;ς, ·oiί, δ (tivμnα.,,;'oιι)' cίI, χοιΙ νϊίν, 

τυμπανιστής, ό κρούων τό τύμπανον, τυμπανοκρού
στης" θηλ. τvμnα."lατeια. έπl των JEpεIwv τiΊς Ku· 
βέλης. 

τίιμιrIνoν, τό (κυρ •. ιiν1:Ι wπιz"o", ax 1:0U n_;;". 
τοϊί wn;ται)' ώ, χαί νυν, τύμπανον «τούμπανοι ('ν 
χΡΥιαει χατιχ ,;Υιν λατρεΙαν τη; Kυ6~λη" αoνιστιiμενoν 
δ' ίχ διρμιi1:lDν τιντωμίνaιν ,πΙ χοίλιιυ σx.ύoυ~ χρησι

μιύοντο, ώ, 'ΙιχιΙου).- 11 τό ξύλον δι ου κρούεται 
τό τύμπανον, τό πλήκτρον Ι χιχΙ Υιν. , ράβδος, ρό
παλον, «ματσούκα, κοντόξυλοι, «μαγκούρα».- • 
ίν 't1l AOΙ1:tytx1l (παριχ VIroII., Georg. 11 444) lympAnA 
ιΙνοιι τροχοl όμαξων κατεσκευaoμένοι «όπό μονο
κόμματο ξύλο», κύλινδροι.- ιν'ν 1:11 ΆΡΧιτιχτονιχij 
τυμπο.,.., ί_λιt,;ο ή ΤΡΙΥωνική έπ/πεδος έrυφόνεια 
ή πλaισιouμtνη όπό τΟΟ όετώματος τοΟ νΟΟΟ, Τι _ι 
όλόκληρον τό όέτωμο, δQρ χοιΙ ΙΙ.τόr 'λιiyηo ix 

τοl) σχ'ijμ'.lttΟ~i tympι,num fastigii 11 τό σανιδώματα 
τC>ν 8υροφύλλων, τιχ ίντός; πλαιαΙιnν πι~ ιsχόμε·/~ , 
χοιν . « ταμπλάδες» Τι «καθρέφτες». λοιτ. tymp4num 
forlum •. 
Έτιιμ . : η;μnα."" (τVπανoιι, "l·μν. Όμ. ΧΗΙ 3\ 

nιμ~."l'αι· προψ. ί~ !απ. *lump·1Jno-, αυΥγ. ~~α τψ 
τυπτω. 8 βλ.' τό .,... ιiνεπτύχθτι ώ; ίν τφ αανσχρ. pra· 
·sIumpali (Γeαμμ-). lumpali (ώθεί) . 

t",vIIpCιoς, α, 0'11, ώα. χιχΙ -ο., -ο,,' ό τΟΟ Τυν 
δάρεω, άνήκων είς ούτόν ή όπωσδήποτε σχέσιν έ-
χων πρός aυτόν · ,χ του έπομ . . . 
TuvIΔΡCoς, ΙΙ1:1:. Ιuνδδρcως, ._. δ' συζυ"ος 

τηζ Λάδας (βλ. Κ.Ε.Λ. ). . 
,μνδ4φ1διις, -ov, δ, πατρωνυμ. ix του προηγ. (ώα. ' 

ί)ι τύπου τν"δαeο.), ό υίός τού Τυνδάρεω 11 εν τψ 
πληθ., οΙ Tv'llΔCΙeiΔCΙl=oi άδελφοί Κάστωρ καΙ Πολυ· 
δεύκης (ώ~ υίο ί τοίί ΤuνδciΡεω χαΙ τη ; ΛijδtJtς;) U θηλ . 
Τv"δίί.e'fj • • ίδος=θυγάτηρ τού Τυνδάρεω . 

τυΥιI, έπ. χαΙ δωρ. ιiντΙ τV. αυ (ώ; 1yώ.rι ΙΙντΙ IΥώ) . 
τuννός,,,. όν (πιθ. αυΗ. τφ wτ6όfj), δaιρ. ιiντ ί 

μιχeόfj ' τόσον μικρός, τόσον όλrγος. λατ . t4ntillus. 
'Ε-rvμ. : W'll'lldJi ' τv'll .. οiίτος (πρΙSλ . -rIJ'-'XOi: τη}..

"oiίτo., τοϊΌ.: τoloiίτo.)' :i6e6. ί,;υμολ: πιθ. συΎΎ. τψ 
τvτ6όfj μ&tι%. όποχορ . xtJtt'.ltA. • 
TuvvoUToς, 0("), κατ' ιϊπιiKτασιν ax του w" .. o. 

(βλ. λ.)' τόσον μικρός. τόσον όλίγος, λατ. t4nlillus 
11 παρ' ΙΙ,;τ, χ:ιί ίνιοχιιμίνον /)ιιχ του δ,ιχτ. - ι: -rV,ll' 
"ουτοαί. -0..,[ . 
τυντΙάςω (τtί"Ι-;ΙΟfj)' xoι,;dt τόν Σχολ. cn;,,}.οn;ατΦ 

Τι βω;ΙοΚοπώ'b. έμ6aΙνω εΙς τόν πηλόν, «τσαλα6α.ι
TW μέσα στίς λόσπεςι. «λαοπώνωι n περισκάπτ<.: 
κλήματα άμπέλου, «ακά6ω τ' άμπέλια, τό σκαλlζωι. 
'Υ'Μ'λΟI. δ · πηλός, «λάσπηι, κόπρος, β6ρ60 · 

ρος. ίλύς. . . 
Έτvμ . : ι-ν,llΤ;ΙΟfj: λιθ, tvl.tu, tvlntI (φουσκωνω, 

έκχειλ/ζω). tvan4S (πλήμμυρα). tuntAs (σWΡαι;._ π.λη
σμονή, άγέλη, πληθος), tunt41s (σωρηδόν)' i. ια~. 
*Iu-Q-, *Iy·en-, έπιιχτ. ,Χ τοί! *leYA"-, *tv- (έξο"κω· 
νω)' β λ. χαΙ w}.Ofj. . 
'ήiπIYOν, τό (ι-νπι-tιι)' ΙΙΡXιxό~ ποιητ. τύπο, αν~ 

. τVμπα'llΟ'll (βλ . λ.), ~ιααωθ.ι, 'ν τψ λατ . typAnum. 
Tunc'IIV, 'Ifi, η. ιυχ,; . παθ. ΙΙορ. ΙS' 1:0υ Wπται. 
TURCiv, ιΧπρψ. ιioρ . ιs· του τVπτω. 
τΙίπc'ς, είαα. Ι", μ.χ. ποιθ. ΙΙορ. 11' '1:00 τVΠΤOll, 
τΙίπή, Yj (τνπτω)' κτίιπημα, πληΥή, πλη"μα. 
τδπηνaι, ιXπ~ψ. παθ. ΙΙορ. ΙS' τοίί τVIIτω. 
ΙΥ·ΠΟΙ, δ (τνπτω) · κτύπος, κτύπημα.- 11 τ6άπο

τύπωμα τού κτυπήματος, ό τύπος σφρa'jTδος, τό άπο
τύπωμα σφρa"Τδσς, ή έπl νομΙσματος παράστασις, 
παντός είδους σφραγlς (ίχνος, άποτύπωμα) : τtίπOl 
ατl/Jοv=Τχνη πατήματ.ος, Τχνη βημάτων; ( πατημC;Ι
σιές ι. 2) μoρφaΙ, εΙκόνες. έγγεγλυμμέναι (έγχα
ρακτοι) έπl μετάλλου ή λrθου n ~θε·, &πλω~. δ"αλμα, 
όνδριάς. εΙκών. 3) σχέδιον. σχεδΙασμο. ηερlληψις. 
Ιχνογρόφημα. σκιαγροφΙα : τvπφ}'έΥεl'll=περιγρά
φειν (όμιλεΤν, διηγεΤσθαι) έν περιλήψει. 4) τό άρ· 
χικόν σχέδιον, τό πρωτότυπο ν, τ6 όρχέτυπον. τό 
πρότυπον, τό ύπόδει"μα, τό άντrτιιποv 11 μΤ<fF . , ό 
τύπος ένός όνθρώπου, ό χαρακτήρ του. ή μορφή 
ένός όν8ρώπου. δηλ . αύτός ό άνθρωπος. 5) σύ· 
στημα, τύπος ζωής. τύπος θρησκείσς.- 11Ι ή έπί TWV 
αlσθητηρΙων όργόνων της άι<οής προξενηθεΤοα έκ 
τινος KΤUΠήματoς έντύπωσις 11 cJ τνπο. τώ'll ,'ππω'll= 
ό κτύπος, ό ήχος τού βαδΙσματος Twv ίππων [~ ι' 
ίτυμ. βλ. τVπτω]. 
τδπ6ω, μελλ. -άιααι (wnos-) ' έντυπώνω. σχημα

τίζω διό πιέσεως, σφραγίζω. έγχαρόσσω.- 11 σχη · 
ματ/ζω, διαμoρφC>, διαπλάσσω, cκaλοίιπ!άζωι. 
τunτήσω, ΙΙττ. μιλλ. τοίί τVπτω. 
mToyTl, eIDP. ιiντΙ τVπτιιιιαl . 
ΙΥ'ΠΙΩ, μιλλ . Wψω. ΙΙη. τvπτfjαω ' ιΧόρ . α' Ιτv 

φα. ιi1:1: . lτVZΠ7Jα.· ΙΙόρ. ΙS' Ιτtίπo,,' :t ι.ιθη : . . μιιλλ . 
-rtίnfjooμιIIl' ιiόρ. οι' ετVφlhιιι · ιΧόρ. 6' ετtJ..πηιι· ΠΙ:;Κ . 
τέτvμμιι&' άι, χοι! νυν, τύπτω, KTUnW. πατάσσω, κραύω 
Ι μ1:φρ .• πλη"ώνω κατόκαρδά: αxo~ όξυ και-ιΣ φel .. α 
Wψ8 ΒCΙ6cia,,-oφoδρό θλΤΨις έπλήγωσε τήν καρ
διό μου 6aθ!ό Ι ι) ιUηiJ.rι'η Ιτvψε Καμ/Jvαcσ=ή ά-



λή8εια έπλήνωσε τόν Κσμ6ύοην (τόν έπεΙρσξε, cτόν 
δννιξε»ΙΙI.~! μβλισσιίΙ'l χ ..... δ., κεντώ, πλήττω ~ιό τΟΟ 
κέντρου, κεντρΙζω, κεντρώνω.- πcιιρ' Όμήρψ "'0 τιι
~ I'ίyετcιιι Xυ~ΙιιJΙ; έπΙ πλήyμCΙΙ"'OΙ; XCΙΙ"'ΙXφapoμίνOυ ίΧ 
τ?ί) σύνεγΥυι;, δι' ίγχιμιiχoυ όπλου, ίν Iiv.tQj08L προι; 
.0 βάλλω, .0 δποΙον oτιμcιιίνεl πλ7jγμιχ ίπlτυγχcιινόμβ
νον δι' ΙXτιΙSόλOυ οπλου (τροιϊϊμοι εχ βλήμcιι.o;). 2> 
c!l1cι ΤΙΙn'l'ει" Cρ_τμοϊς=κτυπαν (πλήττει ν) τήν θό
λασσαν διό τών κι.:πών, " !. κωπηλατεΤν R ΖΙφveος 
lal1cιn. wnτω" = Ζέφυρος (δυτ. δνεμας) κτυπώ ν 
(μaστινωνων) μετά θυελλώδους λύσσης (έπερχ6με· 
νος, έφορμών, ως λαΤλαψ).- 11 μίοον, ώ; .ό κό
ιιτομαι (βλ. λ.), πΟπτω (KTuriGI) έμauτ6ν, ιχτυπιέ
μαι», λιχτ. pIcι.ngor, κτυπώ τά οτήθη μου (ιστηθο· 
ΚΟΠlέμαι») άπό τήν λύπην Ο μι.' cιι!.. ΠΡΟΟ., τνιιτο
μα' Η .. α=θρηνώ διό τινσ.- 11 πιχθΥί'" τΟπτομαι, 
πλήττομσι, τραυματΙζομαι, πληγωνομαι n μεtα ou
ο.οίχ. οι! •. , τνιιτομαι ιιολλας (ίνν. ιιλ"ΥιΙς)=δέχομσι 
(λ~μβόνω) ryολλάς ~ληγός. , " 

Eτvμ . : τυιιτω' τvιιo,' τυιιόω' 'l'υnας' τυιι,,' τυμ
μα' nί{μ)πα"o" (βλ. λ. λ.): οοινοχρ. pra·stumpafi (χοι! 
πoιpόt .oίi.o Ιδ'ρaIί, ΙυράΙI, fumpati, ΙυnιράfίJ=πλήτ
τω, κτυπώ, · ιiρμ. thmbir (vaPKWTIK6v ποτόν, βλ. ει 
τνμβοι; 11), f.hmbrel (=λοι. : obsfupefierI), λοι.. sΙυ
prum, sfupeo, ποιλ·γερμ. stobaron (=λιχ •. obstupe
re), ποιλ-ολιχυ. ti1pcι.ti (=λοι •. paIpitcι.re), ti1Pufu (= 
λοι • . sfrepίfus), ti1pi1tcι.tί (=λοι •. pcι.lpίtcι.re, calcare), 
λεττ. slcι.upe (ίχνη 'InnWV)' ~ΤOI ax ρΙζ. (s)feup- (ω
θώ), ποιροιλλ .• ij '!'steub-, πρβλ. ίν ατιίιιοι;, στυφελό", 
στυφελl{;ω' πρΙSλ. χοι! τιίμπα"ο", τύμβΟt; . 
τiίπωμα, -ατο", .0 (τvπόω)' · τό όποτετυπwμένον, 

τ6 άποκτησαν σχημα (μοι:::φήν τινα) , τό άποτuπw
μα, τό άπεικ6νισμα Ο σκεύος έπεξειργαομένον : χοιλ -
κόπλευρο .. τύπωμα=χάλκινον σκεύος, χαλκίνη κάλ· 
πη 11 σχέδιον, σχημα, είκων, μορφή, τΟπος. 
τυραννι:ύω χοι! τυραννέω, μελλ. -ευσω χιχΙ -ήαω' 

μίσ. μελλ. τυρα ... ·ήσομα. έν ποιθ. ένν. (τυρα" .. ο,)' εΤ
μαι τΟρσννος, είμοι άπόλυτος opxwv (δεσπότης) 11 
κu6ερνώ άπολυταρχικώς 11 με.α yav .. είμαι τΟρανος 
(άπόλυτος κυρΙαρχσς, δεσποτικός opxwv) λαού τι
νος ij χωρας 11 τυρα .... εύω 'λ,ιι.η .. ώ .. =εΤμαι τύραν
νος τών 'Αθηνών 11 δ :ίόρ. οι ' έτυρά .... ευσα=κατέλα-
6ον τήν τυραννΙδα, κατέστησα έμαυτόν τΟραννον, 
έγενόμην τΟραννος. 2) ποιρα πol-η. αί~, εΤμαι βα
σιλεΟς, 6οσιλεύw, εΤμαι ήγεμων, ήγεμονεύw , εΤμαι 
ΟΟζυγσς τού βασιλέwς.- 11 παθ-ητ., τυρα ...... εύομαι Υι 
-Jομα.=κυβερνώμαι ύπό τυράννου, διατελώ ύπό τυ
ραννίδα, κυβερνώμαι τυραννικώς. 
τυραννικός, 1/, ό .. (roρα" .. ο.)· ό άνήκwν, 6 σχέ

σιν fxwv Υι άναφερόμενος είς τύραννον (είς άπό
λυτον μονάρχην), δεσποτικός, μοναρχικcς, 6οσι
λικός. αΟτοκρατορικός 11 6 ίδιάζwν, (προσιδιάζwν, 
cταlριάζων») εΙς τΟραννον, ώι; χα ! νίιν τυραννικός, 
δεσποτικός, βασιλικός, άγέρwχος 11 6 φερόμενος ως 
τΟρσννος. - ~πεpθ. τυρα ..... ικώτα τος. 
τυραννίς, -ίδο., -1) - κλ-η: _ ib τυρα .... ι (τυρα .... ος)· 

ώ;; κα ί ν~ν, ή τυραννίς, ή έξουοΙα τού τυράννου, ή 
άπολυτσρχία, ή δεσποτική έξουσία, δεσποτεΙα, βα
σιλική έξουσία. 
Tiipavvoς, ό, κιχΙ -ή (χοι.α τούι; πιxλoιιoτί~oυ, εΙναι 

κυρ. ~ωp . ιi -Hί κοίρα ... ος, εχ τoίi κvρο,. κνρ+ο,)' ώι; 
χοι! νίιν, τuραννcς, άπόλ υ τος δρχwν, - άπόλυτος κυ
ρΙαρχος, δεσπότης, άπόλυτος έξουσιαοτής, .OU δ
ποΙου -Ι) ί~oυσίoι χοι! ΤΙ δύ ·ια.μι. ~έν περlo~ίζηoιl O~t. 
υπο .οίι νόμου ,,!Ι.ε ίιπό .οίι ίtOλιτεύμιxτoςΙΙκυρ. 6 αύτο
χειΡοτόνητος μονάρχης, 6 καταλαβων τήν έξου
σΙαν διό της βΙος, παρά τούς νόμους καΙ τήν θέ
λησιν τού λαού ,11 οutω ~έν ελίΥον.ο wea""o, οΙ χλτι
poνoμιxίjι διχαιώμιχτl χοι.αi.οιμΙiνοντaι; τήν βοιοιλεΙαν, 

δπω; π-χ. οΙ Βοιοιλεί, Εν ΣπiΡt"!ι .. ij δ Μίγοι, Βοιοιλδύι; 
ίν Πε;;οΙ,,- U έ~ a.Hou δμω;; "IJ λέ~I, aέν ο-ημοιΙνεl ιiπoιp
οιl.ή.ω;; δ.ι δ πoιρoιν~μω, x~! δlιi .7jt; βίοι, κοι.οιλοι
βών .Υιν έΙ;ουοΙοιν κοι! κοι tιxotιX;; .ύροιννο, έ~-ηχολc.ύθβl 
ιiνoιyxoιΙω, ~dι φίΡΒΤΟΙΙ οχλ-ηρωι; χοι! ά;ποινθ;;ώπω, Υι χοι! 

ΙΙπλω, ιiγερώχω,· ιiπό~ιl~ι, 'iι Υιπιό-;τι, .7j, τυροιννΙδοι; 
τοl) .Π&ιoιoτριi.oυ U βρα~ύτεpoν ίν τοότοl, t, λί~lι; nί
ΡCΙ'"'0' .πpooελoιΙSι : μoν.Ιμω, .Υιν χοικ1jν 1;Tj, α-ημοιοίοιν, 
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... 'ήν δKOΙCΙΙoν Ιχιl κcιι! σήμaρον, χα: ίσήμοινε .0'1 τυροιννl 
χόν , .όν ιιια βlcιιloπpoιγlων στοιθι;;οποιοίίντα .ήν λΙοι, 
ά;νιπιθύμτιτον ιιι; .όν λοιόν χυριοι;;χ ίοιν του. 2) ποιρα 
xOI,l.cιιt, συχνά x.ιτ~1 ιiντΙ pao,Aavt;. 3) έν a~;;u.ipt\t 
.ννoΙ~ nίIα""oς χαλ.Ιτοιι παν μέλος της OίKOyενεΙaς 
τού τυρόννου.- ίντsίίθδν, 2} τνρα .. "ος έκοιλιΙ.ο δχι 
μόνον ή σUΖuγoς τού τυρόννου άλλά καΙ ή 8υγά
τηρ του, σπωι; χοι! ό υΙός τσύ τυράννου ίχοιλεί τ ? 
κοι! αt~.oι; cd τνρα""ο,_.- 11 ώι; ίπίθ. τνρα" .. ος, ο ... 
=,I,Vea" .. ,xd" βαα.λ.κό" (βλ .λ.λ.) 11 αΟτοκρατορικός, 
δεσποτικός 11 τύρα .... ο.. δώμα = τό άνάκτορον τού 
Βασιλέwς. 

Έτυμ.: τνρα .... ος () λοιτ. tyrannus)' ι:vρα .... lς · τυ 
,α .... έω· δυνοι.Ον ν& εΙναι ~ένY] λέ;ι" φρυΥικΥ,' xoι.ιi 
.Iνcιι, ouyγ. .ίjι λιθ. Ινerίύ, ΙνθΓΙί, λεττ. Iwerl (όρ
πόζω, cypanwvwI)' κοι.' a.Hou.· π~έπει να oυoχετισθfι 
προ;; .• ό σιχνσχ;;. ΙυΓcι.flyύlJ (ταχΟς, πλήρης ζήλου) 'ί, 
ΙυΓνάoί-l,ι (νικητής), lίi'rvati (υποδουλώνw, Οποτάσ
ow), a.AAoI (ιπενθuμίζοuν τό E t ~ ou:J I<·. lυran (=ΚυρΙα , 
έπίθ . • Τίι; • ΑφροδΙττι;; l - οΙ νεώtεροl έτυμολόΥΟΙ δέν &~
ωρουοι το κοίρα ... ο, (βλ. λ.) ώ;; ιiνYικoν εΗαίιθιχ. 
τυραννο-φόνος, ο .. (τύρα ..... ο§' + *φέ .. ω) · ώ;; τ" 

τυρα .... οκ .. ό .. ος (6λ. λ.I , ό φονεΟσα; τόν τΟραννσν_ 
τυρβάζω, μελλ. -άσω ' άναταράσοw, άνακυκώ. 

άνακατωνw, λοι •. turbcι.re .- πΙΧθητ . , είμαι έν TQPCJ

XQ καΙ άταξΙQ, εΤμαι άνακατευμένος, συνωστίζο μαι, 
συνθλίβομαι. 
TY~PBH, f;' ταραχή, άταξΙα, σΟΥχυσις, θόρυβσς, 

όχλαγωγ ία, λοιτ. turba . 
Έ .. υμ.: τύρβη, ί ων. συρβη ' (ίττ. τυρβίi (σύρβίi)' συρ 

βη ... ευ" συρβη ... ό, (6 θορυβοποιός) : λατ _ lurba, lurbo 
(-ar.), Iurbo, -inis, πιχ λ -nοrr. porp (όχλος), pyrpa 
(πιέζw, συνθλΙι3ω),ΡΥrρask (συνwστίζομαι), λιχτ . tur
mcι. (σwρ6ς, στΙφη, δχλος), ιiπλ-oιx;. prym (όχλος), 
ItoιA-norr. prymr (θό.ρυβος)· έξ ίιχπ . ρΙζ . *tver- ( * lυΓ-, 
*Ιru-)=άνακυκώ, άναταρcσσw' βλ _ κοι ! .. ορύ .. η . 

τίίρι:υτήρ, -ήρο" δ, xc:s ! τυρι:υτής, · ov, δ (τυ
ρεύω)' 6 κατασκευάζwν τυρόν, 6 τυροκομών (επί 
.οίί Έ;;μο5, ίο;; θεοΟ των ΙΧ ίπ6λω'l χοι! 80:r.p";; t."j 

οιίΥΞίο:; tU~oO). 2) μτφρ ., μηχανορράφος, δολοπλό-
κος, πανούΡΥος. . 

τίίρι:ύω, μι;λλ. -εύσω, ΚΙΧ! . τίίρέω, μελλ . -ήσω ( .. υ
ρό,)' ποιω τυρόν, τυροκομω, « πήζω » τό γάλα Y."j 
τό κόμνι.> τυρόν.- 11 μτφρ . , άνσμεΙΥνύw, άναταρόσ
ow, άνακατεuw, συνταράσσω ( ώζ Oταtν τυροκcμώl 
ιι ώσ . μτq:ρ_ μηχανορραφώ, μηχσνεΟομαι, σκεuwρώ 
(άναμειγ νύω δτιλ. μετά δόλου καΙ πανουργίας). 

Tiίριoς, α, ο .. ' κάτοικσς ΤΟρου, καταγόμενος έκ 
Τύρου 

τίίρίσδω, (ίμφ!ΙS _ δωρ . • ιϊπος ιiντ! συρίζω . 
τίίρόι:ις, εσσα, ε .. , OUVYJP . τίίροϋς, ovaoa, ovv 

(τυρό,)' δμοιος πρός τυρόν 11 πλήρης τυρού, τύρι
νος, «τυΡένιος» 11 tiJ ; οι'ιο_ δ τvρo;;ς, ~ω;;. τυρώ, (εν". 
αρτο. r, πλακοϊί, ) ' πλακούς μετά τυρού, τυΡόπηττα, 
τυρόψι.ιμο, rl 6:πλωι; τυρός. 

τίίρό-κνηστις, -.δ!>" Τι (τveός+κ .. άω) · τυροξΟ-
στης, ξύσ ιρον δι '. ου ξΟεται ό τυρός, Τι χιχ! μάχαι
ρα διά της όnοίcς κόπτεται . 

Τίίρό-νωτος, ο .. <τυρός+ .. ώτο .. )· 6 έχwν τά νώ
τα κεκαλυμμένα διά τυρού, 6 πεπσσμένος διό τυ
ραύ, 6 έ':χων τuρόν. 
τίίρο-πωλέω, μελλ_ -ήαω (τυeοπώλης)' πwλώ τυ

ρόν, ij πωλώ τι ως τυρόν . 
τίίρο-πώλης, -<?υ, δ (τυρό,tπωλέω)' 6 πwλών τυ

ρόν, ώ;; κιχ! νί)ν τυροπωλης, 
ΤΥ-ΡΟΊ, -ov, δ' ώ;; κοιί νί)ν, τυρός, cτυρΙ». - I1 

άγορό τυρού, τόπος ένθα πwλεΤται τυρός. 
Έτυμ.; τυρό,- .. υρευω (-έω, -όω): Zεγ~. ΙΠ Ι Γί

(vάλα τυρωμένο, τυΡόναλο)' πρ6λ. .α πoλυιiplθμα 
6ποκορ . • iι ιir-χ6μινοι ιi·πό τυρ- (iixovtoι δέ .r,v Ινν. 
cέξwγκwμένος» ij cάσελvής, λάΥνος»: TiίeIUo", 
Tiίρω", '!'fίpω",δας, Τvρω), ι(τα τα τι .. tίρoι; (βλ.· λ . ), 
7Ίτtίδ" αά .. υρoι; (βλ. } .. ). "r-ΙSA •• ό λοιτ. θεμ. ΙυΓΟ- (6 
γινwμένος κουβάρι, συμπαΥής μαζα) ίν τoί~ ob-til
Γδ, re-li1rG (c60υλλωνw, ranwvw, Υε:μΙζw»), turunda 
(φoρaμα πρός πόχυνόιν χηνών' γόζα διό παραΥέ-
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μισμα πληγων), πιθ. ΙΙ. χαιΙ turΙδ (βλαστός), .. ι Jw
g.o (εΤμαι έξωγκωμtνοc:) Ιχ 'l:Ι~O' Ιαιπ. inte. ·ιτιr-
19o·s λαιτ . . turg~- (·ιrge-, ίαιιt. ρ:\;. (sJterg- (γ/ν~aι 
όλύγιστος, ξυλlά(ω)' i; ίαιπ. ΡΙ~ .. ~, *Ι.vίίχ. (έξογ
κοΟμαι)' n:;tJA. οώο, (~_Fo·,) CJσo, (·Πσ.f.-f), ... 
114. ο.,. ".t)r. -πί,ιο" -πίΙ". 
ΙΥ·ΡΟΙ, 1)' όρχα/α πόλις της ΦοινΙκης (βλ. K.B.A.~ 
~, συν'!l~ . ιiV'l:! "",6.Ir. 

, τι, •• 6ρος, ο" (nιιΆS+~Iιo)' ό φέΡων ruρ6ν, 
II'ljl. ό περιέχων τuρ6ν, ό διό τuρoO πεnoσμtνoς, • 
""ρ6.ι, (βλ. λ.l. 

Tuρρην-olέτηc;, -Ο". 6 (τ"""""όr+GΑΑ"μι)' ό όλε
τήρ (ό καταστροφεύς) των TUΡpηνων. 

ΤUΡριιν6ι;, ίωγ. χαιΙ ιii'x. ιiττ. TupσIIV6c;, tf. 6,,· 
ό κάτοικος της ΊΤCΙλΙKι'jς Τυρρην/ας (Έτρouρ/ας, 
'Ετρουσκ/ας, Τοσκάνης) της Ίταλ/ας, iι ό έκεΙ8εν 
καταγόμενος U Τ"ρο""οι iι Τνιι""οι ίχαιλοδν",ο ΟΙ 
Έτροϋσκοι. -ΙΙπΙθ, Τ""ο"",κό, iι Τ"ρe"",κ6r· 
ΙΥ'ΡΙΙΙ, -'or. 1) ' αιίτ. τύροι,,·· όνομ. nl1je. "'eo.Ir. 

Υιν. -ι:ω". δοτ. -1:0', λαιτ. turris' πύργος, χαι! ;'ij ό 
έπl τοϋ τε/χους πύρνος, κιιΙ Υιν. όχύρωμα, έπαλξις 
11 ώχυρωμένη πόλις i\ οίκlα. , . 
Έτνμ.ι neo'r ' πρ6ι.. Ήσυχ. «ήIeoor' τό ι,. ίίψ., 

01κοδ6μ"μ4.. cneear' ~eyor. Ιnα1ξ'r. nρOμ4-
χώ".· δci.νaιαι ΑΧ τινο; Υλ. τfι~ Mικp~, ΆσΙαι~' πρβλ. 
καιΙ Τνρρ""ό, ι·τvρο""όr) IJΠ5Ρ χυ;ι.=ό κατασκευa
στής πύρνωΥ" το λαιτ. turris ( ) :ipx. Υερμ. turrl, ~δO
Υερμ, Turm), cIι, χαιΙ το όσκ . turrl (=λαιτ. turrim) ιΙ ·· 
ν:ι.ι δci.νε:αι ίκ 'ti'j~ 'EAA1jVLKij,. 
τuρώς, -ώ1ι"ο,. ΙΙωρ. "ντΙ ,,"ρo~ (βλ. λ.). 
ΙΥΙ.ΟΊ (ή). 6,,' μικρός, όλlγος, νέος, νεογνός, 

(τοσούτσικος» 11 παιρ' Όμ. ώ, ίπΙ 'ι:ό nlt!o,ov 8ΠΙ ιi~
θρώπων.- • το o~ΙΙ. """8ό,, ώ~ ίπΙρρ.· όλ/γον, ιλι
γάκι» 11 δθιν, μόλις καΙ μετό 61aς, .δύσκολα», παρ' 
όλ/γον, σχεδόν Ο ίπΙ ,ij, φωνij~, χαμηλοφώνως, ισι
νανά», ήσύxι.ιc;, ήρέμα. 2) ώσ. χαιΙ ίν τψ nA1jQ.; 
Ι"v"θά δ,α"μήξcι,=ΚQψος εΙς μικρά τεμόχια, κατα
κομμαnόσας. 

• Ετνμ.ι τvc6ό,· 6 ιί~oιδιπλ. φαιΙνι",αιι ότι 'χιι ()ItOJlOP. 

δύναιμιν' XOΙ'lci. τιναι~ "",,-θό, πpιJίίΠOθίτlι πρωταιρχικόν 
τι *dhudhO-S,';Q 6πο,ον προσεnΙΙ;;lι πω~ ΠΡό~ το ciγyA
σaιξ. dolt (κηλΙς, κεφαλή δοθιηνος), ίiγrλ. doI (θρόμ-
60<;, κηλ/ς), ιι!τινι~ λί'ει. ΧΡ1jσιμΟΠΟΙQuντοιι καιΙ ιπί 
μικρου παιιδΙου (ν1jΠΙΟU), πρυτιινauούσ1j. ,ij; ίννοΙιι, τiί. 
μικρόΤ1j1:0~, inlo'lj' προ;; ,;0 Π~OYB;;μ" ·dhudh-n-, όπορ 
συ.nιινούιιι πρo~ ,;ό Αλλ. 6Vο(ο)α"οr (βλ. λ.), λε ... 
d,ufcha (ίαιπ. ·dhudhja )=δέσμη όχύρου, χόρτου' 
Ιίλλοι θεωρουσι τΥιν λi~ιν nFoaleιJuoιIV ίχ ΤιJί) i'ιχoυ (όνο
μaιτoπ.) καιΙ ,ijv συyκ~ίν?υσι πρό. τό παιλ-Υερμ. ΙυΙΙιι, 
ΙυΙ& (θηλή, μαστός) (βλ. χαιΙ ιν τέ""cι """"ό,). 
τuτώ, -ον., -ΙΙ .. ή γλαΟξ [-lj λ. παιρα: 'Ιψ Ήσυχ. ιiπoιν

τωσιι όφε!λε'l'χι ει; τόν κρωΥμον του ΠΤ'ljνοίi . (όνομαι.οπ.)· 
πρΙSλ . IPlaut. Men. 653 χ. Ι. σνlη adferrl noctuam, 
quae cctu tυ» usque dicat tibl ?~, λιθ. ΙίiΙίιΙί (ηχω διό 

κερατίνης σόλ ΠΙγΥος), tutlys, tututls (τσαλαπετεινός), 
νεo'(ε ~μ . tuten (σαλπlζω), πρtJλ. καιΙ '!ισυχ. cτοίί"ι,' 
ό Η600vφοr.. cacιv~cιoo,' G,,,I~ noa6r., cτα""έcιr' 
αvλάr μεrάAα,., πιιλ·JIOΠ. fjlδta, ιiyyλ-σoι~. IΚιΙιιη, 
παιλ·.ΥεΡμ. dioz&n (όντηχω, κροτώ), Υοτ8. t>uthaίιrn 
r=aάλΠΙΥξ)· 
τυφάων, -0,,0., 6, Itοιητ., ιπ. axu,;. ",~πo, ιiντΙ 

T"φ~" (βλ. λ.) Ι ! όθεν χαιΙ ίπί8. TνφCΙ6ιr,o" σ, Ο", 
;t(H ·~t. cin! TVφΌWιo •• 
τuφΣδδν6c;, 6 (τύφc»)' ό Τέτυφωμένος, ό λέγων 

«παχιά λόγια, όέρα κοπανιστό», ό κΟύφος, μι.ιρός, 
φλύqρσς, χονδροκέφαλος [nφι:δσ"όr' nιφoyi(lQW' 
~:' έ τυμ. βλ. ",;φω) . 

n.ιι, 1)' εΙδος χόρτου χρηαΙμou πρός παραγέμι
ιιμσ Kλινoστpt.ιμνών, άνοκλΙντρων χ.'Ι:.6., ΤσCII~ -lj 
cR;Ukι •• 

• E"f' •• ...", ι λαιτ. tiiber(KύφcJμo, ικαμπούρα», 
δγκωμσ). Ι",αι).. f"r-!ufo, -tufolo (εIδoc; μύκητος), παιλ-
norr. IΚιfa (λοφ/σκocs), παιλ·τιρμ. dOρpel (πρήξιμον)' 
1) ίνν. 'l:OU 8ομνωνος (λόχμης) 'μφαι'iΙΙ;;.'Iαιι iν'tf λαιτ. 
J.ufa (λόφσ<; περικεφαλο/oc;, πρδλ. νao.λλ «τούφα., . 

ιiλΙS. tufc), σαιρ/). tuvu (όκανβών), .Υαιλλ. toυff. (cτoύ· 
φα»), Ίσπ. tufo (λοφ/ον). fufos (πλεξοοδες μαλλιων, 
cμποΟκλες μαλλιων~), ίταιλ. tufazzolo (ιχαρτΙ μέ: τό 
όποΤον τιιλ/γouν τΙς μποοκλες»)' nptJA. ώσ. ιΙΥτλ·σαιΙ 
fjM (Μσανος ιφούντα»)' πιiνται Τ~ίίΤaι _, Ιαιπ. ρΙΙ;; . 
tu-bh- (έξογκώνω), Ιχτ.τ. 'χ ,ij. *teva"-, *Ιυ- (βλ. 
τύΙ0,). 

Τ~Ι\ΡΙΙς •• , (ciίφo" nφ,,+ιιecιl.ί,,)· ό KατεσKΕVΑ' 
σμένος έκ 7:νφ", (βλ. λ.) 11 iι ό καlων, άναμμένος; 
Α';χ"ο, τvφtfe."" 

τuιpA6-ιroυlίι -noδor. δ, 1) (""φΙ0,+nο,;r)' ό fχων 
τυφλούς πόδας, ό ΒάδΙζων εΙς τό σκοτεινά, ό τυ· 
φλός (int του OΙ~!π.,~o;). 

τuφl6c;, ιt. 6,,· ώ. κaιΙ vi)v, τυφλός, μή Βλέπων, 
όόμματος, «στραΒός, γκα66ς», λιιτ. caecus 1I μι~ά. 
Υιν., "νφ16, "ι"οι=τυφλός πρός τι, τυφλός είς τι 
2) μτφρ., χοιΙ ιπΙ ",ιilν λοιπών αιΙσθήσιων, «χόμ7) χαιΙ 
"πΙ τ~, διοινο'ήσ.ωι; · ; ""φΙό" τά c' ΦΤcι "6,, τ. 90;;' 

"ά ,,' Gμμ4Τ' .Ι=εΤσαι τυφλός δχι μόνον «στό μόnα 
όλλό καΙ στ' αύΗό καΙ στό μυαλό». 3) ίπΙ π~ιι
Υμiτων, σκοτεινός, άόρατος, δδηλος, όσaφής, μή 
εύδιόκριτος: τvφAαI οπι1άδ..=6ρόχοι μή φαινόμε
νοι, τ . Ι. 6υ8ισμένοι. 4) ό κεκλεισμένος, ό άνευ 
έξόδου: ""φ1ό" ι-,τειο", ""φΑ?) dδ6. . 5) ό εΙς τό 
όπlσθια εύρισκόμενος fv8a δεν έχομεν 6φ8αλμούς 
11 δθκν, τά "νφΙά=τό όπ/σθια τοΟ όνθρώπου. 
Έ""μ. ι ""φΙό" « 8-vφΑ6r, καιτ' ιΙνομ.)· ""φ16Φ' 

Ι""φλώψ ""φ1ώ"τώ : yo.Q.4aufs (Kt.ιφός, fκθαμ6ος, 
ήλΙθιος), παιλ-ποπ. daufr, ιiYΎλ-σαι~. deaf, παιλ-Υ.ρμ. 
IOUΡ (όνα/σ8ητος, (ινόητος), ( germ. *dauba-, ποιλ
ιρλ. dub (·c:Ihubh-), gaul. dub) du, corn. duw ) du. 
v.o-brel. dQ (μέλας). gaul. Dubls (ιό μtλoς ποτα
μός»). Υοτ8. dumbs, ιiYΎλ-oαι~ . dumb,nCIA·norr. dumbr 
(άλαλος, 6t.ι6ός) ( germ. dumba- (σκεπασμένος άιΦ 
όμΙχλην, άμαυρός, θαμπός, σκοτεινός), .Zτcι Τflθ. 
diibδ, παιλ-norr. dίIfa, "ΥΥλ-σαιξ. dίιf., πιιλ-Υ.ρμ. Iίibι. 
(περιστερό), ν.Ο-Υβρμ. Taube (δμ. σ1jμ.) (τό δνφaι 
όφιΙλιταιι ιί~ το σκοτ.ινΟν χρωμοι, πι-δλ. Mλ.,cι: _ 
1,6r. λαιτ. columba: κιλα,,,6ι. ααινσχρ. k"ΡδΊιι-ι,. 
παιλ-σλιιυ. gol'1'bii: ρωσσ. golubόj, πci.νται μιτα: τΥι. ~1j
μαισ. τη. πεΡιστιρci~)' ί~ ίαιπ. ρΙ!;. ·dhubh-, βλ. ίν τύφc». 
ΤUφlόω (τvφI6r)' ώ~ χαι! νίίν, τυφλώνω, κα8ιστώ 

τινα τυφλόν, τόν άποτυφλώνω, τοϋ στερώ τ6 φως. 
-παιθr;τ., ν/νομαι τυφλός, τυφλώνομαι. άποτυφλώ
νομαι, χάνω τό φwς μου.- 11 μτφ;ι . , άμΒλύνω, ό
μαυρWνω, καθιστw τι άχρηστον καΙ άνωφελές, μα
τσlώνω.-πιιθ1jΤ ., εΤμαι iι γ/νομαι άχρηστος καΙ όν
ωφελής, δεν φεpt.ι άποτέλεσμσ. 

τuφlώι;, ίπΙρρ. "ιιJί) ""φΙό, (βλ. λ.). 
τύφlωί,ΙC;, 1)' ώι; και Ι νϋν, ή τύφλωσις, άποτύφλω

σις, τό άποτυφλώνειν τινό.- 11 καιΙ ώ, παιθ1jΤ., ή 
τυφλότης, τό νά γ/νεται 7) νό εΤνσ/ τις τυφλός. 
τuιplώττω (τvφ1ό.)' εΙμal τυφλός, ώ, καιΙ ,i)v 

τυφλώττω 11 μτφρ., «έχω μεσάνυχτα άπό κάτι», «εΤ
μαι στραΒός», ιδεν έχω ίδέαν» . 
τUφo-yipω", -ο"τοι, 6 (I"vφω+Υ6ρω,,)' ό μωρός 

γέρων, τοϋ όποΙcu ό νοϋς εΤνσι κεκαλυμμένος ίιπό 
όμ/χλης (εΤνα, θoλωμtνoς, έσκοτlσμένος καΙ συγ
κεχυμένος λόγι;· της. ήλlκ/ας, γερο κρονόληρος)' 
ItpISA. nμβΟΥeρω". 

τύφοι;, 6 (r1ίφω)" καπνός, άχλύς, άτμός, ζόφος, 
σκότος.- μο;φρ. , ύπεμδολική άλαζονεία, τύφλt.lOις 
(συσκότισις) τοϋ νοΟ άπό τήν πολλήν ύπε~ηφάνει
αν, ματαιοδοξlα, ματαιοφροσύνη, οΤησις, έπαρσις, 
λαι Τ. fucus. 
τυφόω, μελλ. -ώοω ("iίφοr)' περιΒάλλω διό κα" 

πνοΟ Υι δι' όμΙχλης, πληρGι (γεμ/ζω) διό καπνοΟ 11 
χυρ. δμω, ίν μτφρ. ίνν., K08Iorw τινα τυφλόν τpd
πον τι'ιι!t ΟΟό τήν fnCΙΡΣIV πού τοΟ έμΒάλλω, τόν 
κάμνω μεγάλαυχον καΙ ύπερ6πτην, τοϋ έμπνέω n
φο" (ύπεΡ60λικόν εγωισμόν), τόν έπισκοτΙζω, cτόν 
ξεμt.ιpOΙνω, τόν ξεκουTlaΙνω» 11 ώ. ίπΙ τό πλιΙστον 
έν ~ψ nCI8'1j't. ΠΡΧ. ".a1ίφΦμ4,=εtμαι τυφλός άπό 
τόν έγωισμόν, ε\μαι πλήρης -πίφον καΙ άλαζονε/ος, 
εΙμσι ι~νας ξεμι.ιρσμένος, ξεΙ<OUΤlοομένος», έΙμσι 
έμ6ρόντητος. 



ΙΤ·.Δ. μΑ>'. l#J.,.. i6p. r/.' ι.uψc' 4ρ:χ. -ι.~
"ιι' Π'4θτι •. , μaλλ. "'''''''ΜCΙι' ~6ρ. δ' ι~· ΠΡ" 
~Hhιφιa'a' έΥΙ:'ρω Kαnνόν 11 μIIΤιk ΩltOΤ. οι/τ. _n"Mi 
tΨφΦ-δημιovΡ'(ώ σύννεφον ιιαnνOO Ι ~~oλ., καπν'
ςω.~ Η μ.δ-τ. , Kaπνlζω τι, ηερι6όλλω τι διό κοπνοΟ, 
τό καπν/ζω : HCΙπ"φ .,ιIφcιo μ81{ .. cι~περιeόλλω τός 
μ~λΙσσσς διό KORνoO, «τΙς καπνΙζωι (l5ιc!ι νό μι'ι μt 
κεντρώνουν) Β"Ι μ-τφρ., NCΙmιφ ήφe ,.,61'_Υε
μ/ζω την πόλιν μt καπνόν, ΙΙ'lλ. «ζσλlςώ τούς πο
λ/τος, τούς ξεμωρα/νω».- 111 καταστρέφω διό κο· 
πνοΟ (ΙΙτιλ . καΙων), κοΙω δι' ήσύχου (κοπνΙζοντος) 
πuρός, σΙΥοκα/ω, κοuφοκαίω.-ποιθτιτ . καπνlζω, κα/ο
μαι όλΙ'{ον κατ' όλ/'{ον, κοuφοκοlομαι, σιγOKα/oμgι 11 
χ'ΧΙ μ.φρ., φλέ'{ομαι καΙ καταναλΙσκομαι κατό μι
κρόν ύπό ύπο6όοκοντος πάθοuς (έρωτος, μ/σους 
Χλπ.), « λυώνω όπό έρωτα». 

Έ1:νμ.1 .,νφω «l#Jφω, Χοιτ :i~ομ.)· .,νφόω· 1:Vφo,' 
-rνφώS', 'w, -rνφώ", -ώ"οS" Τνφώ", _π. ΤιιφωcvS' χοιΙ 
Τνφώ" -w' 1:νφCdαW' wφccJcι,,6S" Wφoyiecu" (βλ.λ.λ.)· 
_, !οιπ. ρΙζ . *cfhu-bh- (βλ. Wφ16S') ι *dhu ίν .ιρ σοινσχρ. 
dhίimό·1}., λοι •. fίimus, λιθ. dύmAi (καπνός\, λε ••• 
dumAIS (σκοτεινόχρωμος), dumJsch (σκοΟρος), βλ. 
χοι! ίν iJ.νμ6S" ίΧ π'X~oιAλ. μι-,;όt χιιλιχοίΙ XOΙ'pOΙX.9jpo, 
!οιπ . μζ. *dhup- ί~ -τιρ σoι~σxρ. dhUPA-1}. (τό θυμfa
μα, τ6 κάπνισμα), ποιλ-Υ8ρμ. 'ίiνAΓ, 'ίiPAΓ (νήπιος, 
όνόητος, μωρός). 
Τϋφωcύς, -ICUS', ίπ . 10', δ' auv'!lp. Τίiφώc;, -w' 

εΤς τών Γι'{όντων, τόν όποΤον ό Ζεύς έθαψεν έν 
Κιλικ/<;ι (πρ6λ. χοιί Τιιφώ,)' βλ. Κ.Ε.Λ. 
Ι .... ν, -ciWo" _π. Τ6φάων, -O"0S', δ' 1ιπό .ων 

μ-τy~ .• 'Χu.Ιζ8ΤΟΙΙ πρό, .όν ΠPOΤΙ'Yoόμε~oν riyoιvt'X σ χοι
τόt .ό·ι Ήσίo~oν 5μw~ Τιτο uΙό, .0ίΙ Tνφωιrωs-, χοιΙ πα
τήρ , τών άνέμων.- 11 ΈπειΙΙή οι! θύελλοιι ιiπεδ Ι ~oν.o 
ιί, .ou~ rΙΥotντοι~,.ό δ~oμoι 1:ιΙφώ" (-rνφάω,,) xoι.T;~
• τισ5 προσΤΙΥι:;ρ.=Μελλα, άνεμοστρό6ιλος, κλύδων, 
λΟίλαψ, κοται'{ίς, ώ. χοι: νυ~ -rνφQW (πρδλ. κοιΙ 1:V-, 
φώ~ 11) . 
ΙίiφωνΙKός, ή, ό" (Τιιφώ,,)' ό άνήκων είς τόν 

Τιιφώ .. α, iι ό προερχόμενος έξ ούτοϋ.- 11 (ix .GU 
It~OO'IJ Y O fo . -rνφώ" 11) , θuελλώδης, όρμητικός. 

Ιίiφώς, γ"ν, -ώ, ~ , auv'(J~. ιΧ ντί Tνφωεiι~ (6 λ. λ .) . 
- 11 ώ~ προσηγ ι;ρ. (-rνφώ~, γεν . τιιφώ, δο • . 1:ιIφip, 
οι! •• τνφώ) = ώ~ τό τνφώ .. ιι ( 6λ. λ.Ι , μανιώδης θύ· 
ελλα, καται'{ίς, άνεμο :πρόβιλος. 
Tύxc, έπ . ιiντί ervXS, γ' ~ν. ιioρ. 6' το ί) -rνyxά"ω . 
τϋχcίν, ιiπρφ . ιΧορ. 6' τοίί 1:ιΙΥχά"ω. 
ΙΥ·ΧΗ, ΤΙ' ώ;; χοι ί νίίν , τύχ η, δ,τι συμβα/νει είς 

τόν δνθρωπο'/ , ouVTUXia, συμβάν, περιστατικόν 
(ιΤτ. x'Xλό~ είτε χοιΧόν) 11 δ,τι άποκτζΙ ό δνθρωπος 
διό τί'\ς εύνοίας τών Θεών, καλή τύχη, εύτύχημα, 
EUTUX/a, tnιTuxIa, λ'Χτ. forluna. 11 κοιιιό .. nJχrι=ή τύ· 
χη είναι πρδ'{μα κοινόν είς δλοuς τούς άνθρώ
nouc; (πci.ντ~ 1ιπ 6 κ~:ν τa ι . !ς ,ό.~ ίbιοτροπ ( 'Χ ;; .η ς ) 11 
rVX~ 6εώ .. , συ .. 6sov 1:ύχι;ι=μέ «τύχην » έκ μέροuς 
τών θεών, μέ τήν έκ μέροuς τών θεών εύνοιαν 
(μέ τήν 6οήθειαν τοΟ θεοϋ) ~ ώ~. ίν .~ σιι νήθε ι ψρci.-

oJ\ /ΙCΙq, .,ν%1l = κατά 8εlaν οlκονομ/αν, 8εl<;1 συν· 
όρσει, λοιτ. divinIh.ιs 11 ιixo).oόθω; ή ΤVJfI .,ίθεοn:οι'ήθτι , 
6πlll, ~ltp~δ/iι~ χοι! ή λοιτ\ν. Fortuna., 6πό .ό lSνομαι 
T"n Ζ.tcιeσ 7ι Ζ'ίοτή,. 2) 'Yινιxιii" τύχη, μοΤρα, 
καλή 7ι κακή, -τ. i .. EUTuxIa Τι δυoruxIa 11 σιιχνιk με.ά 
'Λι6. προσδιορις;μοίΙ δ~Ιζoν~o, τ6 ποιόν <9j;; Ί'όχτι;;, π, 
ν • • "ΧΙΙ ΙΙ",.*tί, lπ' ιI1ll1)4 ru%1I, μη' ιIYΤΙ.fHJS' nί
"", ώ~ -,;6 iν τ1! Λοι,ιν. qυod f.IIx faush.ιmque sIt. 
3) 'ΠΙΡρ"τιμσι.ιχοιΙ χp~σει;;: τvχπ=κατό τύχην, τu
χαΙως, λοι •. forte, forte fortun4 Ι ώσ . έμπροθ. ιΙπό 
ήxrι" ΙΗ .,νΧ'1S', Ηατα ηίχ'1" (=τυχαίως).- 11 «τύ
χη), «μοτρα», κληρος, περιστατικόν, άπροσδόκητόν 
τι Ι _ν .ίjί πλτιθ., .,νχαι ύμέ1:ceιιι=αl τύχαι σας, Χ'Χ! 
μ.dι .ό πλ5Ισ.o~ αl συμφορα/ σας, τό δuστuχήματα 
"ού σας εύρον. 2) ά6έ60ιον άποτέλεσμα, άκα86-

. ριστος εΙσέτι έκ6ασις [δι' έτ ιιμ. 6λ. τνΥχά"ω]. 
τϋχιιΡό4;, ά, ό" (1:Vxrι)' ώ, χοιΙ ~υν, τuχηρός, έ

χων τύχην, «τuχερός», ευτuχής, έ~ ιi~ηθι!σε ι πρό;; 
'tci.: ιI1:ιIx"~' cJνσ-rνχήS' . 2) τuχαΤος, κατά τύχην 
'{ενόμενος, σuμπτωματικός. 
τϋχιιρώς, ΒπΙρρ. .0ίΙ ΠΡΟΤΙΥ. rvx'1e6S" ευτυχώς 11 

κατό τύχην, TuXa/Wς. 

τϋχ';σσς, μ.χ. ιΧορ. οι' .0ίΙ W7χά,ιcu . 
τuχΙcίς, μ,χ. ποιθ. ιioρ. οι' .0ίΙ 1:nίxω. 

τβχοιμι, a~x •. ιΧορ. 11' του -rνγxά"ω. 
τϋχόν, έπιρρ: κατά τύχην, Τσως U xup. ιΙνοιι οι! •. 

τοίί o~~ . .Yj, μ.χ. ιΧορ. 6' -τοίί WΥχά"ω. 
τυχών, οϊίαιι, 6ιι, μ-τχ. ιiop. 6' .ου 1:νΥχά"ω. 
τύ.σσκον, Ιων. ιi6ρ. οι ' .ου nίπ-rω . 
τΥ, δο .. έ~. .0ίΙ o~. ~pθρ. 1:6, έ~ xpYjoe: ιiπoλ , ' 

δθεν. διό τοΟτο, κατό τοΟτον τόν τρόπον, oCιτω, 
κατά ταΟτα.- 11 -ιιρ = τΙ"ι, δοτ. !~ . .Yj. ίρω''ιJμ. 
ιiντων . -cli. 

τΥ, ΕγΧλι • . , ιi~.Ι τι"" 110 • . Ιν. 'Yi. ιioρ . ά·"ων. "<I~ . 
τωΥaλμσ, -ΙΙ1:0" .6, xoι.dt xpdat~ , ιi~.Ι τό αΥιιλμσ . 
TyIc, ~oτ . • οί! IJde , έν έπιΡΡ. ΧΡYισε Ι'=oϋτω~, κατ' 

αύτόν τόν τρόπον , τοιουτοτρόπως. 
ΙΩΘΑ'lΩ, aωρ. τω&άσδω' μελλ . -άσομαι' ιiόρ. οι' 

έτώ{}οιισα' έμπαΙζω, περιπαίζω, περl'{ελώ, σκώπτω, 
μυκτηρίζω, χλευ6ζω. 
Έτυμ.: τω{}οάζω' 1:ωf}ιισμό~ ' τωf}είιι' nFoA. Ήσιιχ. 

«6ωτάζει' εμπαίζει, χλενάζει.· σχοτ. έ τιιμ. · .ό συ ν· 
εσχέ τι:;ci.ν τ ι~ε. πρό. τό άτάσ6αλo~ (6λ . λ . ) ".α.Ι π ρά; 
τά μεσ ·γΞρμ . t4del (πρ6λ. νεΟ-Υερμ. ta.del ). 
τωθάσδοισαι, aωΡ. θτιλ. μτχ. έν. t o·j τω{Joάζω . 
τώλιιθΙς, xoι ~ά. x~άσιν, ιiν ~! 1:ό ιIλη{}Oέ~ . 
τώnοβαίνον, χοι.ά. χρά" ιν, ιiν τ: "<ό άποβαϊ .. ον . 
τώρχαίον, χοι .ά. κράσιν, άντί τό dexaio .. . 
τώι;, διιχτ. έπ!ρρ ., tί.ντιστσιxoίίν π ρό, τό έρω τ . πώ~ ; 

'Ιο«ί πρό;; ,ό riνοιq>οΡ' ώ~'=ως, oϋτω~ ( βλ. 1.. λ,) , ούτω , 
οιουτοτρόπως, κατ' αύτόν τόν τρόπον.- 11 ~ωp.= 

0[, ( ~I. . λ . ) , δπου. 

τώτρι:κίς, κa. ~ά. XFdo t~ , ιiντ : τό άτeεΗέ~. 
τωύτό, Υεν. τωύτοϊί, ~oτ. "<ωιίτΙΡ ' XOΙ.όt xpιlσιν , ιi~τ! 

, ' 1 ' -, - - ,-,'0 aVl'O, τον (Ιντου, τιρ αν'Σ'ΙΡ, 



Τό u ψ.λα" προήλθεν έκ τού ~KΤOυ γράμματος τού Σημιτικού άλφα8ήτου, τοΟ γ(Υ&υ),· τό όποΤον 
έκεί παρΙστα ~να χειλικόν τρι86μενον φΜγγον (προσομοιάζοντα πρός τ6ν τής 'Αγγλικής v ή W). Τό 
Σημιτικόν αύτ6 γρόμμα ΟΙ 'Έλληνες τό έχρησιμοποίηααν πρ<Κ; παρόστασιν φωνήενΤQς καΙ τό ένέταξαν 
είς τ6 τελευταΤον τμήμα τού όλφα8ήτου Των, καί δή μετά τ6 Τ. ΕΙς τήν έκτην θέσιν τού lδιιcοο Των 
άλφα8ήτου (τήν όντΙστοιχον πρός τήν θέσιν τοο Υ έν τΙ;:Ι ΣημιτικΙ;:Ι όλφα8ήΤΥΙ τά 'Ελληνικό όλφό8ητα 
τής Δυτικής 'Ελλόδος εΙχον τό δίΥαμμ.σ ( ~ >, διό τού 6ποίου παρίοτων ένα τριt3όμενoν φθόγγον όρο 
θρούμενον δι' όμφοτέρων τών χειλέων (παρόμοιον πρός τόν τής 'Αγγλικής w), όστις εΙχε περιέλθει είς 
όχρηστΙαν έν ταΤς διαλέκτοlς τής ΆνσΤΟλlΚr'jς 'Ελλόδος, Είς' τ6 'Ελληνικά όλφό8ητα τ6 U ψιλό" εΙ χε τ6 
σχήματα Υ, '( , V, έκ τών όποΙων τ6 τελtuταΙσν μετεφuτεύθη εΙς τό Λατινlκόν άλφό6ητον διό τού Χαλ
Ι(ιδικού όλφα6ήτου, παρίστο δέ έν τώ Λατlνικ4> τ6 φωνήεν u καΙ 'τ6 σύμφωνον ν . 

Τό ν Ψ.λα" τούτο τής Έλληνικής ύπήρξεν ή αΙτΙα ή δημιουργήσασο τό γ (Υ) τής Λατινικής καΙ τών 
Νεολατινικών γλωσσών, εΙς τό όλφό8η τα τών OnOI\.JV όνομόζεταl διό τούτο καί ί grec. Τό όρχικόν Λα. 
τιν,κόν όλφό8ητον, ως τούτο δ,εμOpφWΘη 6aσισθέν έπl τού Χαλκιδlκού καΙ τού 'ΕτροuσΚIΚΟύ,έτrλεΙωνεν 
εΙς τό χ . Τά δύο τελευταία γράμματα Υ κοί Ζ είσήχθησαν καΙ καθιερωθησαν μετό τήν ύπό τών ΡωμαΙ\.Jν 
κοτόκτησιν τής Έλλόδος, έχρησιμοποιούντο δέ διό τός έκ τής 'Ελληνικής λαμ8ανομένας αύτουσΙας καΙ 

·Ονομα όλφα6ήτou 'Εποχή κατό 
προσέγγισιν 

ΦΟΙΝΙΚΙΚΟΝ · π. χ . 1.200 

ΚΡΗΤιΚΟΝ . - 1.100-900 

ΘΗΡΑΙΚΟΝ. 700-600 

ΑΡΧΑΤΚΟΝ ΛΑ ΤΙΝΙΚΟΝ 700-500 

ΑΤΤΙΚΟΝ 600 

ΚΟΡIΝΘIΑΚΟΝ 600 

χΑΛΚΙΔIΚΟΝ . 600 

Ι ΙΟΝΙΚΟΝ . •. . . 403 
Ι -
ΡΩΜΑΤΚΟΝ, 'Αποικιών 

Ι) προκλασσι-
ΡΩΜΗΣ _ -

κών καΙ 

ΦΑΛΙΣΚΩΝ · κλασσικών 

ΟΣΚΙΚΟΝ · . Ι) χρόνω" 

ΟΜΒΡιΚΟΝ, · 
ΚΛΑΣΣ. ΛΑ τι Ν ικσ-.ι 
καΙ έφεξης 

ΚΛΑΣΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 
καΙ έφεξης . . 

άπλώς μεταγροφομένας λατινιστl λέξεlς. καΙ εΙδι
κώς διό τόν φθόγγον U Ψ.λό,. καΙ ζήτα . Υ ήτο τό 

Ι · σχήμα τού v ψ.λoίi έν τ4> ΊωνικΙ;:Ι άλφα8ήΤΥ, τό 
όποΤον ε l χεν έπικρατήσεl εΙς ολόκληρον τήν ' Ελ 
λάδα κατό τoUς χρόνους τής Ρι."μαϊκ ής έν 'Ελλάδι 
κυμισρχΙας. Είς τό Χαλκιδlκόν άλφά8ητον καΙ τό 

Σχημα τοΟ 
γράμματος 

? 
• 
V 
\Ι 
V 
V 
γν 

Υ 
νΥ 
V 
'.jV 

" γν 

V 
υ 

Υ 

Ι άλλα τής Δυτικής Έλλάδος τό lι ψ.λα,. παρΙστατο 
διό τού σχήματος V, τό όΠΟίον μετεφυτείιθη, ό . 
πως είδαμεν άνωτέρω, εΙς τό Λατινlκόν όλφό8ητον 
πρός παρόστοσιν τοΟ φωνήεντος u καΙ τού συμ. 
φώνου v . 
Ό παροτιθέμενος πΙναξ παρέχει τό σχήμα τοΟ 

lι ψιλον τών διαφόρων όλφaόήτων κατό τός έν 
τιj οlκεlςι ατήλη σημειοuμένας πεΡιόδους : 

Υ, u, ύ ψιλόν, το , ιix~ιτ?ν , τό δ ίχοοτό'Ι γράμμα tY" 
ΈλλΥΙνιχη, ιiλψα6y,τoυ' ώ~ ιi~ιθμ. v' =400, έν Ψ ,V= 
400 000. Τ;τό τύ>ν 'ι\.PΧιl(ιυν έΧ<:τλεΙτο &:πλω. το lί, lί 
ψιλα,. ~έ (Υ) ψιλα,. lί) UΙ '/ομiσθ,/l ίιπ'; τ6Ίν I'p:ψμιlΤΙ
χω·ι' χιχτ' ιiλλ?υ; μέ'Ι ~ιότι τό γ;;άμμιl v έχΡ,/lσψοποιεtτο 
εν τ<:τ?ιτψ κιχ! πρc; πιχρά,nιχσιν τοίι ήμιφώνου F (δίΥαμ · 
μα), χιχ! έπομένω, ώ, φωνΥιεν έXιlΡΙXXΤ'ljρ(σθ'lj ψιλό,.' 
χιχ τ' ιiλλ?υ; ~έ τό v ώ'/ομάαθΥί u ψ.Μ,. πρό; ι1.ντι~ιιl
στολijν χ<:τ! διάχρισιν ιiπό τΥι, διψθόnο!) οι, μετόι τή~ 
δποΙιχ' σuνέπεοεν ώ; π;;~. τ.γιν π~'.;φoρόιν κιχτόι τοίι. έλ· 
λYIνισ~ιxo ίι; χρόν,υ,' χιχ ! χιχτ ' ιiλλοu; τέλο. , πιθιχνώτε
Ι'ον ~ί, ώνομάσθΥΙ ψιλα" πoiλιν διιi λόγo~ πρoφoρά~, 
ϊνσι (ιποδYjλωθij δΥίλ. ή μετιχΒολ ij τη; προφο;;ά. τοu, δε
δομίνο!) δτι ιiρχιxιί)~ ή Πl,οφοl,όι τοϊι · v σuνέπ·ιπτε πρό; 
tijv Πl,οφΟl,ιiν 'tTj~ διφθ6ΥΥΟ!) ov (,ou γsl,μ. υ, τοίι ιiγγλ. 
00), xιxτιi' μΙΧl,όν δέ ελεπτύνθΥΙ χι:ιτ<:τστάσιχ π<:τρoμoΙιl 
πρό; τΥιν τoiί ΥΕγμ. ίι χιχ! τof.ι γΙΧλλ . u, διiι νιi σuμπιίοτ; 
τελιχω. πρό, tijv τ?ίι ., Ή ιipxtx'lj τοu πρoφopiι. ώ; ov 
διεΤΥΙρΥιθΥΙ πιxριi τοΙ. ΒοιωτοΙ" των. δποΙων ΙΧΙ έπιnιχ' 
φιχ! ΠCΣρaχοuσ~ν τούχ'1, χιχ! δ,ιχν ή λ. τύχ'1 εΙ~ τ.γιν δπό· 
λοιπον "Ελλ:ίδιχ εΙχε πΙΧύσ'!) νιi προφί;;ετιχι o~,ω χιχ! 

προaφίρaτο περ'πο!) ώ~ σ'ljμερον. 
Τό v ~,o σuνYjθίσΤCΣτον γράμμιχ π<:τpιi τoΙ~ Α ίcλεiίσιν, 

χa(μινον πcιιρ' ιχιιτοι, Quχνότιχτιχ ιiv't! του ο: ό"vμα 



(1.01'0.). ατύμο. (ατόμο.), iJe." (ι,.,,). ;$μo,oc (8-
1'0'0,). μιιy,~ (μόΥ'S), αmι(αnό), cI},1l1 (cla.a.o). nl_v· '.C ('"τοe8c=τ.αοο.~ει;)· τό ιχΙαΑ • • αϊί.ο 11 inaxpιi.'ljoa 
χιχΙ πΙΧρ'μιινιν εΤ~ .ινιχ .ων ουνθί.ων : d.ώ;'lΙμοc, _11.
ώννμoc Χ. ιl. 2) ItIl.vi ίπΙο'lj~ πιχρινίι5ΙΧλλαν οΙ ΑΙοΑιίς; 
Ιν -v- ιΙ~.ό ίΟll1τεΡΙΧόν .ων Aί~8ων μIiΤόι.ά. φωνΥιεντιχ .. 
χOlΙ • ι ΙΗύω (δ-έω). IWω (Iέω), o.Vt)e (<<I';e). o.ν~ 
(dώc) . 3) ΟΙ ιx~τoί ΑΙολιΤς; μετίι5ιχλλον ίνΙaτl .1ιν 
δΙφθΟτΥον ον lί, ο, ι Μοίοο. (Μονσο.). 1810'00. (lιf
)'ονοο.). 4) 11 'ιν .i ΑΙοΑ. ιiπιxν.~ ίΠΙΟ'ljς; χιχ! ιiντ! 
.οϊί ίi ι xo.riι (χ:rτά) • .νιΕ (οάιξ). 
Τό 11 ΦΙ; /ΙιJφω.o. πιχρΙο.ιχνι τό ιipχιxΤoν δΙΥιχμμιχ 

fj F (νΑυ), ΙδΙq: ίν μίοφ λί;ιων . οιινιχποτελοϊίν .Τιν ~Ι'fθ. 
8111 ο.νέΙ1l0ΙΙ. (ιiντί d.FielloII.). ο.νίσ,χο, (ιiν.ί d .. Flo.· 
χο,), ιινιiτo. (ιiντ! άFάτιι). χιι1ιιν20ψ (ιiντ! XCI1IiFeo ψ), 
τιι1ο.ΙΙι,.0ι; (ιiH! τσa.άFe'''οc)· ιi·,Ιoτε σιινιχπιτίλει τήν 
δίφθ. εll: είJo."" (ιiντ! "ΙΙ" ... )· χιχ! ιlAλOτε 't'i)" δΙφjl. 
ον ι βοvc ( π;.ι5λ. λιχτ. b05, Υεν. bov·jS)i ΙΙκοΙΙω (πρι5λ. -
dxoFtj). αιονισ (πρι5λ . deόFω)' διό χιχ! οΙ Λιχτίνοι τό 
ίδιΧόν των VArrO τό μιτiΥ;''Χi'ον Έλλ'ljvΙΟΤ! OνιiIIω.. . 
Ύάδct;, -ωto. αΙ (;$01)' ώς; χ'ΧΙ 'ιϊίν, αl Ύόδες (αl 

6ρέΧΟ.υσαι), λα •. PluviAe' Ιπ.dι ιioΤβ"ις; ιδριοΧόμινοι 
ίν .1) Xιφαλ~ τοϊί ιio.β?ΙOμOυ .ου ΤιιΙΙιον χαΙ προμ'lj' 
νόοντες; βροχ'l'jν. δοiχι~ ιiνί.ελλOν ΟΙΙΥχρόνως; μί .όν ij. 
λιον [tί πιχρ' ΌμΥιρφ , i noιr-' E~;;ιπΙδΊ/] : 
Δαινα, fι, (χιιρ. Q'ljA •• ου lιC, CΥουρούναι)' θηρlον 

της Λι6ύης, Φον έκ τοΟ είδους τών κυνών. μέ 
τρlχωμα χοlροο εΙς τήν Ρόχιν (δθιν χα! .ό δνομi 
του)' πιθ. fj Ο'ljμιΡ' Οαινα. 
ΈΤVμ.1 iίσ,_ <)λιχτ. hyAlnA)' W,.lc •. l&c: παρ

ήχθ'ljοιχν ίΧ '1:0υ ~. "(ιν. vΌc' διdι '1:ό προοφ. πρι5λ . u.,_. ιJrάxσ._. Ιίικιι,_. -ocσ,_. ώ, χα! '1:όι ιiν'l'j· 
Χοnα ιΙς; '1:ό ι5αοαιιον .ης; QΙXAιiOCl'lj' μιιι!«,-.-φίι
ισ.-. ,νγσ,.ιι. φώχσ,.ιι. φάUΣ.N. 
Ύδιdν8ιa (ίνν. Ι.eά). τιi' έορτή TQv Λακεδαιμο

νΙων τελουμένη κατό μηνα Έκατομ6αιώνα πρός τι
μήν τΟΟ Ύσκ'.θον (βλ. λ . ). 
·ιδΙClνΙΙνO-Ι ..... , ic (ωκltrθ,.σι;+βσφij.ιι,)· ό 

txwv τό χρώμα τΟύ ύακlνθou, ό 6ε6αμμένος ώς 
ό ύόκιν6ος, μελανοπόΡφυρος. 

·ιδιd.ΙΙνot;ι ". Ο •• (Vι1.x,,,6oι;)" ό τοΟ ύακlνθου. 
ό txwv· τό χρώμα τΟΟ ύακlν8ou, ό μελανοπόρφυ
ρος, ύπομελανlζων. 

ΎΙιιινΙοι;, δ' Λόκων νεανlος. τοΟ όποlου ήΡό
σθη ό 'Απόλλων, δα'1:ις; δμω~ xcιΙ '1:όν ίφόνιιιοιν έ~ ιi· 
μιλaΙιχ~ Xαι1:~ '1:ινιχ ιiyωνιx διοχοδολΙιχ, πλYι~ιxς; ιx~'tciv 
διόι δΙCιΧΟΙΙ. 'Εκ '1:0υ χιιβίντος; α(μΙΧ1:0, ιiVI6Aιio'1:'ljoE, 
χ'Χτόι .όν μυθον, δ vIix,.60c (βλ. λ.), '1:ό ιlνθoς;. 

ύΙιclνΙOt;, δ (ΧΙΧί -ή)' τό δνθος ύόκινθος, όναφυέν 
κατό τήν Μυθολογίαν έκ τού αΤματος τού <Υ ιικ,,,-
6ον (βλ . npo'ljY. λ.). ij έκ τοΟ αΤματος τού Τελαμω
νίου Αίαντος 1jδ'lj οΙ παλαιοί ίπΙσ.ιιιιοιχν δ.ι ίπ! -των 
πετ~λων -τ;οϊί ιlνθoιι, .ούτου ιiνεyνώρι;oν τσι ιipχιxσι y~~μ' 
μιχ Τ'Χ .ων δύο toutwv όνoμ~.ω·, (! Α η ΑΙ) Τι τό ίπιφώ
ν'ljμα ΑΙΑ!, ίντεσθεν δ' χιχ! τό χοομ'ljτιχόν ίπΙθ. )'ΙΙΙ. 
nτά Vι1.κ,.,,7-oι; (πιχρσι θβΟΧΡ)' οί ιiρχιxιό.εpoι ποι'ΙΙτα! 
napLy;:;ιi,l,atIoI τοϊίτον ώς; πολίι ΟΧΟΤliινοίί χρώμιχ.ος; (ώς; 

πο"ψιιροί)ν, e'ljA. βαθέο; έptIOpoi) χρώμα;τος;), έν Φ οΙ με.· 
ίπliΙ τιχ ΣΙΙΥΥριχφεί; ώ; ιiνoΙΚΤόXpωμOν έριιθρόν" οϋτω υπό 
τό δνομιχ .ou υα;κί ',θοιι φα Ινιτα;ι δτι bItovooi)vtιxt διιi

-φορα ~νθ,ll.- 11 ύιiκιη7-o, (-ή) ίκιχλιίτ!) !It!cr,ll; πολύτι-
μος λ ίθος κυανού χρώματος. πιθ. ό σόπφειρος χιχ! 
o~χΙ ό νϋν ύόκιν80ς . 
Έτυμ.: νάκ,,,lJoοι; <> λιχτ . hYAcinthus) ' λ'~ις; προιλ. 

(ΑΙΥιχι 'ίχή) , προελθ?ίίσα; εχ τινo~ *FCIH,,,.{)oc (π ;; ι5λ. Βσ
κ,.6,0ι;. δνομα μ'ljνό; ίν ΚρΤι'1:'!Ι) χιχ! !ιπoo.ίioιx ίν -τ;tj 
ιipχιx1) οιιλλα;6ii ψθΟγΥολΟΥ. :iλλοΙωαιν Ιδιιiζoιιoιxν ιΙ. 
τήν Ίων. διιiλ. (πρ~λ . '1:ό δμ'ljΡ. Ό,lriι, παρόι .ό -ra.svc 
'1:0υ Όο.)· iι δμoιόττι~ πρός ,;ό λατ. juvencu5, "(CI'1:8. 
jυggs (νέος)', οιχνοχρ. Υuνι.ςά·l.1 (νεανικός), ιΙνιχι 
'1:ιι.χιχΙιχ· τό λιχτ . VAccinlum (μυρτlδιον) ιΙνιχι διiνιιoν 
ίκ 'to6 'EλA'ljVIXOU vIix,.6o, μl1:CΙtραπiν oϋ~ω ίιπδ tYιv 
ΙπΙδριιοιν tWV VACCA, VAcc1nus. 

ύΙ11νος. μ'1:Υν . χαΙ iiAιyOt;, ", ο. (;;1ι10Ι;)' ώ; 
χΙΧί νσν, ύόλινος, CΥυ6λινος, γυαλένιος », κατεσκευα 
σμένqc έξ ύόλou. 
ia1oeΙC;t εοοσ ••• ("10ι;)' ό έξ ύόλου 11 ό δμοιος 

πρός ίιαλοΥ, ό διαφανής, « γυαλιστερός». 
ui10t;, Τι i~lOt;, fj' χι.ττόι τόν ·ιt~ό~ .. ?ϋ.ω ίxcιλιίτo 

riρχιχω; λαμπρός τις καΙ διαφανής Χ/6ος όνορυσσό
μενος έν AίYίιπτ~. ίΧ του δποΙοιι οΙ ΑίΥύπτιοι χατ-
8JΥ'ιuα;ζον χοΙλ1j " o.'l'jA'lj .... ίνtό~ δ' ιx~τTί~ πε~ιίY.λ.ιoν τdι; 
μoμμΙcι; .ιί)ν τβ:.ιχριχβιιμΙΙνων νεχ;;ων U όνaτολικός όλό· 
6σστρος " κρύσταλλος, iΊλεKΤΡOν Χλπ. 2) άμφ/κυρ
τος φακός έΚ .. κρυστόλλου χρησιμοποιούμενος ώς 
καυστικός καδρέπτης, ίπΓ.'ιjΥοόμεν-:;ς; uπό '1:0U 'Αρι
O.Oi'~·IOtI; ώ; - cH~o, ",ιιφσ""ι; CΙφ' t}c ιό nVt! /ί.
nτοvα.,.. Υιτοι φcιxό; , /)ι' o~ οιινsχ!ντρωνον τdις; ιixτ!να~ 
tOU ΥιλΙ?ιι πp~,ς; πιχριχγωΥήν πιιρός; χαΙ ιiν~φλ8~ιν ι~' 
φHχ~oιι UA'lj; .- • ώ; χα;! νiίν, 1ίαλος, CΥυαλΙ», Aιx't. 
vitrum. Ή U:Jλος ώ; ϋλ'lj(δπωι; νοο!)μεν '1:ιI~.'ljV ο'l'jμιρον) 
φιχΙνετιχι ότι δπη~χεν 1j~'Ij χ-:ιτόι '1:0ίις; χρόνοιις; tOU Όροδό· 
.οιι, ιiλλ' 'fι όνομιχοΙΙΧ iιΙΧλοι; iπιχντcJ πιxp!iι DAi.wvt '1:ό 
π?ωΤ?i. 

Έτιιμ.ι iιαΙο" ;$.a.o,· vιi1eoc. Vι1.1,.0,· ω10.,ΙΙιf,. 
Vιιλόa,c. νιι1ώcJη,' t, ριζ. βιiσι; νιι10· φιχΙνιtαι Iitt 
ιi ',τιχπaχρΙνa,ιχι πρό; ,ό o'to:Xetov 5UAIO- ι~διαφανής 
λlθος) τη. ΣΧιίθιχης; ( •. Ι βο~ειοεtl~ωπα'ίχη~) όνομιχ
"Ιιχ. .οίί -ηλίχτροιι sua.liternicum· διόι '1:ήν ούΥχιιοιν 
,ων ό',ομιχ,ιών του ήλ έκτpou καΙ της ύόλου πρδλ. 
germ. glesum, ιiyyλ-oα~. zloer (ήλεκτρον) : πιιλ-Υιρμ. 
gla.s, πα; λ ·nοrr. gler (ίιαλος)' χιχ. ' ιlλλoιι~ ilo.10c ( ριζ. 
βιiσ. 5UAIi-. τΥι ς; έν τφ ιiyyλ-σι.τ~. swefAn 'φλέγομαι 
άνευ φλογόςl' δέ " λείποιιοιν καΙ "ί π:ιψίyoν.ε~ ιήν 
ΛS;ιν ί1'- 'toi) iιω, vεrό" ώς; Ην η · βιχοιχΥι .οιι Ο'ljμα;ο . 
η-:ο cσταγών 6ροχης» η «διαφανής ώς ϋδωρι' ~λλoι 
iiAo. θδωρουσι '1:ήν λέ~ιν ΑΙΥΙΙΠΤΙΙΧΧ'l'jν, .Π'lj~ε'ΧζQμaνι:;ι 

ax τoίi οτι έν ΑίΥύπ't!Ρ ,ό ΠΡώΤGν xιxtaoxEu :io~'Yj ΟΙΧλο • • 
ύα1ουt;, iί, OV'" otIv'!lp. ιiντ: ·M1ao. (ι5λ . λ.) . 
ύαlό-ιρooc;, ο., ΟιίνΊ/Ρ. -ΙΡOuς, 011 .. (iI«10ι;+ιeόιι) ' 

ό ~xων τό χρώμα της ύόλου. 
ύα1o-ιρώδΙΙC;, ~·=ιίιιΛό.xρoo~ (δλ. λ.). 
ύβ-βά11ω, έπ. otlyx~κ: άν.ί νποβά11ω. 
Ύ -.ΟΊ, ή. ό.· ό έχων κεκυρτωμένα τά νώτα, 

κυρτός, «καμπούρης •. 
Έ,νμ. : νβό,· ύβο,' ιiyν. ίτυμ. · xιxtιi ,ινιχ, ΟΙΙΥΥ. 

τψ 5ubine (πρωκτός', ιlσιν ,οϊίτο nιxpιi"('Ij'tOΙI Ιχ '1:ινο, 

*SUbIι5 (ό πρωκτός, ΧΙΙ;; . καμπυλότης)' xcι.' ιlλλoιι; 
ΟΙΙΥΥ. τφ οα;νοχρ. ubjάlί (καταβάλλω. χαμηλώνω, 
καταθλί6ω), Υο.θ. ίυρ (πρός τό άνω), πιχλ-Υβρμ. 11f, 
νΙΟ · Υερμ. Auf (θιiμ. προγιρμ. ·eub-, *ub iνΙΧλλαοαόμε
νον πρό; .ό ·eup- ίν .φ !ιχπ. · up6). 
ύβρίςω, μελλ. ιίβιΙοω. ιi ••. -,ιΟ ' ιiόρ. ιχ' iίβI'oιι' 

ΠΡΧ. iιβρικll' UJtEr-O. ιί~ρίκε, .. ; - μΙο., ~~λλ. ~β~,o~. 
μσ' , - "",θ,llΤ., μελλ. νβρισ!Ηιαομσ, ' α;ο". α; νβρ.
οlJoη .. · Π~Κ. iιβριαμσι (iI.Je")· φέρομα, ούθαδώς, γί
νομαι άκόλαστος. άσε λ γαίνω. όκολαοταίνω, παρ· 
εκτρέπομαι , λ",τ. Ia.scivire. Χντιθ. τφ αωφιο •• ί. (6λ . 
λ.) 11 έπΙ ΙΙΠ5ριiγιxν ,εθρα;μμένων (λίιχ" εuρώοtων) ζψων, 
οΙον έπί βοών χερα;τιζό',των , έπΙ όνων λιχκ'tιζό·l'tων, έπΙ 
ϊππω', χμμετιζό'l'tων ( <<xλψινtρώντω 'Ι», φιίοιώντων κλπ.: 

νβρίζο.τ., οΙ 8.0' έτάριιααο .. τή .. ί'π",ο .. =όγκώμε
νοι (<<γκαρlζονταςι) ΟΙ δνοι περιη γον είς ταρα· 
χήν τό Ιππικόν ιι ώα. χα! επ! ιiΦuχων, έπ! φυ.ων π.χ., 
όΡΥώ πρός 6λόστησιν, αύξάνομαι ταχύτατα Ι ίπ! 
πo.cιμcilν, έκχειλlζω καί παρασύρω παν τό προστυ
χόν.- 11 εν tii πρό; ιiλλoιί; Οιίμπερ :CfΟΡ~, φέρομαι 
μετά περιφρονήσεως, συμπεριφέρ::ψαι προσβλητι· 
κώς, τόν κακομεταχειρίζομαι, τόν ένοχλώ. τού 
προξενώ πικρlαν , προσβόλλω. ύ6Ρlζω n παρ' ιi'1:Τ. 
ουν'ljθιο'l:iτ'lj iι φριioιι; νβρ,ζω εΙι; τ,.ιι=φέρομαι ύ· 
6ριστικώς (φέρομαι κακώς) πΡός τινα, κόμ",,, τι τό 
προσ6λητικόν διό τινα Ι νβρ,ζω lnl τ,.ιι=ύπεροl· 
ρο μα ι έπl ήτrημέν~ έχ8ρι;, Ι μ5 Τdι οιιο •• α( •. , vβeίζω 
iιβe.,c=διαnΡόττω (πρόσ6πτω) προσ60λός Ι οϋτω χα;Ι 
νβ,ί,φ CΙ",κήμστιι=δ!απρόττω άδικήματα κοΙ κατό 
τρόπον έξ~τελισrιKόν εΙς 6όΡος τινός. 2) ίν Ά
θΥι ... ιχις;, ώι; νaμΙΧό. δρο .• , έπιφέΡω σημαντικήν 6λό-
6ην εΤς τινα, τόν δέ:Ρω. τόν κακοποιώ, τΟΟ έπιτί· 

iI1coι;, σ, ο •• οιινΊ/Ρ. ύα1oit;, iJ, ον" '(lίσ10ι;)' ώς; 
χαι! νυν, ύόλινος. cγύόλινος», CΥυaλένιος». έξ ύό
λou (cάπό γυαλl~). ύαλώδης, δμοιος πρός Οαλον, 
διαφάνής ώσπερ Οαλος. • θεμαι [tό .... ιΙνιχι ~όolι βριχχό, ylVItΙX\ δμωι; μιιχ:ιόν 
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ιΙ~ -τοϊι, ηUΕημΙΙνoυ, (qovoτllC ΧΡΟΥιχήν ιιlί,ηαιν) wttou,]. 
·Υ .... ΡιI -ιω" χαιl -ιο" ίπ. χαιl ίων. -ιο,' αύeό

δης 6/α (πηyιi~oυααι ίΧ oτfj, ouv~tCIQ'/joalll' 6πιρfίoλιx;Ι, 
eιινιiμιω" fι ίΙ; fιπιρfίoλιxoσ πιiθoιι,), aύe6~IQ, Ρλα· 
ζονε/α, 6κολασΙα, προπέτεια, όσtλyεια, λαΥνε/α. 2> 
ίπΙ συμΠΙΡιφορli, πρ" &λλου" άσελ Υής καΙ ύ6ριστική 
πρδξις, έκΒιασμός, κακομεταχε/ρισις, σωματική κό
κωσις, διaφeορό πaρeένOU, μοιχε/α, noρνε/α χ,,;.δ.- . 
ίν • AB'/jVIXt" iv,;ij "tX.IXvtx'jj Υλώσο'Q, δ δ"ο, 'ΙΙ~, ί
χΡηαιμcmοιιΤ-το ίπί oofίIXPIi, οlllμαι,;ιχfj, χοιχοποn'/σιω" 
tι iλαιφρo,;'ρoι μορφή ,;i'j, δποΙοι, ίχαιραιχ-τηρΙΙ;ι,;ο ώ, ιιΙ
χ/σ' διάl ,;οσ-το ίπΙ lJJIllaoα, μέν δ Μριο,;ή, fjyaιpa Ylla
φι)ιι 'IIe.ωs χοιτσ. ,;οσ ΜρΙσοιντο, (eιό,;ι ,;ό cieΙχημαι 
~o δημοCJΙΟΙΙ τρόπον ,;ινcί xoιPOΙXtfjpo,), ίπΙ δ. ,;i'j, σΙ
χ/σ, ήΥΙΙΡΙ-ΤΟ ~'xrι σΙχ/σ, (fj,;t, ijoτo δΙχη Ιδιωtιχ'/j). 
3) έτι:Ι οιινιτι:ιι&lν τριχυμΙοι" Βλό6η,. ζημΙα, όπώλεια. 
- 11 ώ, ciρo. ίπΊθ., lίJIea, d.",e={ι!lfιαη, (βλ. λ.). 
Έπη"., 'JIea" {ιβ,lζιιο' 'JIeaor/ι,' ίIJIei, (-/00" ή, 

νυκτερινόν σaρκ06όρoν πτηνόν, Τσω, δ ώτο" χοιν. 
«μποΟφος»' -τό ίν ciPXij , -ιpatIvltIXt δ.ι ιlνοιι ή πρόθ. 
ν (Τι ίι)~ΙπI ίν τφ Κιιπρ. {ι rVxii (-Ιπl rVXl1), 'av
ξιiμιιιo, (-Iιuviιίμιιιo,>, {ιnIlAw, Υιν. Αν. (=Ιπι
'1.aleov, ίνν. μ.ισiJ.oίί), Ροδ. Ύ φvlι~, Ύ ~μo" 
80ιω-σ. Iovareoro" τι:ι8. ουΥΥ. -τψ VtI-reI'1.I" να-π1rιE, 
iior-eo, χοιΙ -τφ οαινοχρ. rId (πρός τό δνω)' τό fιτι:ό
λοιπον τμi'jμοι oτfj~ λ',ιω, (Ιαιπ. ριΙ;. *gv(e)ri- (=60-
~ς), τι:ιρl 11, βλ. ίν JIeI4l16" JIealιnvo,' xoιoτck oτoιi!oςoι 
βοισιχή σημι:ιια. '1:'1' λ. lίJIea, ιΙναιι «8υελλώδης έφόρ
μησις έναντ/ον τινός). 
ύβPlσδω, δ.ρ •. civoτ! iιJIeItιιo, Υ' Αν. ~JIllltIHI civtl 

iιΙΙelζ.ι. 
υβρισμσ, -.ro" τδ (iιΙΙllίζιιο)" πρδξις eρaσETa (6-

κόλαστος, όλαζονική, αύ8όδης), κοκοπο/ησις, προσ-
6ολή, λαι'τ . contum.IIA.- 11 τό όντικεΙμενον της ύ-
6ρεως (τό πρόσωπον εΙς 6όρος του όπο/ου δια
πρόττεται ή ύβρις, τό όνοσιούΡΥημα).- 111 τό όφr.ι
ρημένον όντί τou συΥκεκριμένου: •• IIl •• XIu, lJ
JIeaaμιI=r.reaax.lai, 'JIIlIfIrιIl (01 Κέντα.ιροι). 

ύβριστιίΡ, "';;e." δ, ttO~Yjt. civtl (ιhιιιrι), (βλ. λ.). 
ύβριστιίς, -ον, δ «(,β,Ιζιιο)' d 'JIllltt.tI, ό μετεΡ' 

XόμενCΧ; vfteItI, 6 6/αιος, 8ρaσύςΌ αυθόδης, όν
οιδής, ασελ Υής, όκόλαστος, όχαλ/νωτος.- 11 ώ, 
cipa. επΙθ., όχαλΙνωτος, όκατόσχετος, όρμητικός ~ 
_τι:! ~φων, όδάμαστος, δΥριος. 

ύβριστιιιός, ή, όιι «(,βeιαι:"')· ό έκδεδομένος εΙς 
τήν lίβριιι (εΙ, -τό 'βeΙζιι..,), ό ρέπων εΙς τό περι
φρoνηΤΙKCις (καΙ πp0a6λητικCις) πρός τούς δλλους 
φέρεσθαι, ό fxwv κλΙσιν εΙς τήν όοέλΥειαν καΙ ό
κολασΙαν, 6 όκόλαστος, όχαλΙνωτος, όλαζονικός 11 
τό {ιβ,uιΤΙHόιι-~ lJJIecaraxr, (όλαζονική, aύ8όδης) 
διόθεσις.-ιiπΙρρ, iιβeισrιχQis-προπεΤCις, μετ' CΙΎ8a
δε/ας. 

ίίβριστος, 'Ι' ." (lJβ,ι,)'=(,βllιιιτιχό, (βλ. λ . )' 
8ρασύς, CΙΎ8όδης, προσ6λητικός, όκόλαστος.-ΟΙΙΥΧΡ. 
{ιβ,ισr6ι:ιeο" fιπιρθ. 'JIllaar6raro,. 
_Υιάςω, μιλλ. -ιιιιο' ciόρ. 11' ίιΥΙααιι ((ιΥΙ",)' κόμνω 

τινό ύνιο, τόν 8εραπε:ύω, τόν έξυΥιalνω, τόν «Υια
τρείκ.ι) . 

'υyΙcιfνω, μιλλ. ·I"ci, 4όρ. αι' ΙΥΙίίιιιι, lωι. -rι'" 
('yar)r)' εΤμαι ύΥιής, εΤμαι καλό εΙς τήν ύΥεΙαν μου, 
λσιτ. ben. νΑΙ., •• εύρ/σκομαι εΙς τοιαύτην fι τοι
αύτην κατόστασιν όπά όπόψεως όγε/ας, λαιτ. νΑ
I.r.. 2> μ-τφρ., εΤμαι ύΥιής τόν νο(ίν, «εΤμαι στό 
καλό μou) Ι ώα. εΤμαι στα8ερός, 6λη!;)ινός, όξιόπι
στος 11 τό 'Υισίιιοιι Τ;;' 'Elλάιfo,-ή ύνιfις μέρlς 
τΙ;Ιν Έλλήνων, ΟΙ ύΥιεΤς "Ελληνες. 3> 'ΥΙαι.". 
(σιιν-ήθη; τtίKO' ιiκοχαιJ.ρ8tιαμ.ο6, ., ,,6 μ;,.)=ώ, χαιl 
νίlν, ύΥ/αινε, «γε.ιό σου), λαιτ. \,ΑΙ. [Ι-, «λλ' .1' -τοϊι, 
Ιχον-τιχ, χρονιχήν ΟΙU;'ιjCJιν xρόνo~ ιι-]. 

'iyICII, ίων. 'ιιcNι, f" xcιΙ ιiνΙoτι 1;ΙΙΡ' ιiττ .... 
Υ.'., χοιΙ μtΥν. 'yclιI (~.ιt,)' ιb, χιιΙ νίlν, ύΥε/α, 
ευεξ/α τοΩ σώματος, ύΥιεινή κατάστασις τou σώο 
ματος, λ«τ. ΙΑΙυ! 11 'Υ/Ι&-ΙΙ ",."ιiιι-ύyεlα τοΩ πνεύ· 
ματος, διανοητική εύρωστlo, fι ύνιι'κ κατόστασις 
(διό8εσις~ Τf!ς ΨUχf!ς. . 
'iΥlcινός, ή, ιho (fy.)' '" χσι! νh, ύνιεινός, 

συγτελCιν πΡός ύνεJαν, ώφέλιμος clc; τfyιι όΥε/αν ΙΙ 

ίπΙ -τροφi'j., ύΥιεινός.- ιι ΙπΙ προσώτι:ων, ύνιής, «Υε
ρός», ευΡωστος, Όωματωδης, παχύς, λοιτ. 5Anus. 
UΥιcινως, ίπιρρ. τοϊ! ΠΡΟ'ljγ: ύ'{ιCις, εύρώστως 11 ". 

Υιιιιιώ, [χω = ίιΥιαΙιιω.- quyxp. VΥιειιιοτΙe-s χαιΙ 
-eo", 6πιρ8. {ιΥι.ιιι6ι:στσ. 

'iytcIς, .αασ, ιιι, Βοιωτ. civt! 'ra"r (fίλ. λ.)' Αν. 
CΙlt. άρσ. ίιΥ/ιιιτll. 

'uyrιιpός, 4, όιι ('yattr)' καλός καΙ ώφέλιμος δ. ~ 
τήν ύΥεΙαν, ύΥιεινός.- • ίπl προσώπφν, ό άπολαύω " 
πλήρους ύνε/ας, ύΥιής, «Υερός), εύρωστος, λαιι:. 
5anus.- όπιρθ. ίιyιrι,6τI1Τo,. 

'uyriις, Ι" Υ_ν. ·Ιο,· eat. (,ΥΙ.'· οιίτ. νΥια η -Ι;;, 
ίων. · ιΙα· oue. ttA'lj8. ίιΥια (!iλACΊ κοι! νΥΙ;;)' ώ, χοιΙ 
νσν, ύΥιής, 6 fXWV ύΥε/αν, 6 πλήρης ύγεΙας, 6 fxwv 
σωματικήν εύεξ/αν, εύρωστος, λοιτ. SAnus ~ αώο, χαΙ 
lιyιι},=σCιoς καΙ όβλα6ής, ύΥιής κατό πόντα.- 11 
ύΥιής τός φρένας, όρθCις σκεπτόμενος 11 μτφρ., ιiπΙ 
συμοουλών, Υνωμώ'I, λόγων χ.-τ.τ .. ύγιής, όρθός, σω· 
στός, σοφός; οΜέιι ίιΥΙ.' neοφέeιι=«δέν προτεΙ
νει τΙποτε τό σωστό), ούδεμ/α πρότασΙς του εΤναι 
λΟΥική.- αυγχρ. lJyaior.,or. 1Ιπιρθ. (,Υιέaτατο,. 
Έrvμ.l ίιΥιή,· 'r/IIa.· ίιΥι.ιιι6,· 'yιι)~ < ίοιτι:. ·SU

gvlje'5 (6 ζCιν KαλCις) (iι- = σοινσκρ. su-, :ΟΖινδ. hu-, 
παιλ-π.ρο. hu=καλCις, ηολύ, παιλ-ιρλ. sU-, 50-)' βλ. χοι! 
ίν β/o~, δΙαιτα . 
ύΥρσ{νω, μελλ. -iίιιώ (νΥρ6,)' ώ; χαιΙ νiίν, ύΥραΙνω 

τι, τό KQeIOTCι ύΥρόν, «tb 6ρέχω, τό μουσκεύω, τό 
νοτΙζω) 11 ίτι:Ι πο-ταιμοi!, όρδεύω, ποτ/ζω, χώραν τινά. 
υΥρο-β61ος, οιι (vyedS+JIalaitI)' 6 πρoξενCιν ύΥρό· 

τητα, 6 ύΥραντικός. 
ύΥρο-μcΙιίrι, ., «(,Υeδtt-μέΙ0,)' ό fxwv τό μέλη 

τοΩ σώματός του ύΥρό (δηλ. μαλακό, εύκαμπτα, 
εύλύΥιστα). 
ύΥρο·ηορΙω, μιλλ. -';Ο'ω «(,ΥeοnόeΡ,γ ίπΙ ttAo18lY, 

πορεύομαι διό τCιν ύδότων, διασχΙζω πελόΥη, πον-
TonopQ. . 
Uyρo.nhpcc;, οιι (lJyed,+n6,0,)' ό διαπλέων 8α

λόσσος. 
6Υρός, d, ό,. (, .. , lJ~oιιe)· ώ, χαιΙ νσν, ύΥΡός, ρευ· 

στός, νοτερός, Aoι't. Ilquidu5, civorIe. τφ ξrιeό~ (λαι-τ. 
sIccus): "Υιόιι l'1ιιιο,,=έλαιόλαδον, ιiν ciν'tιθίσaι πρό. 
-τό ariae fι -τήν πιμεΙήιι 1111."εμοι iιyedt' ιiέιιτε~=δνε
μοι φυσCιντες μεθ' ύΥρασΙaς, φέροντες 6ρσχήν. 6ρο· 
χεροl (ιiν ιiνtιθ'αιι πρό, 'tού; φιιοώντοι; εν χοιιρψ ;ηροι
σΙοι;. τούς ξηρούς καΙ καυστικούς) Ι ι) (,yeti (ίων. 
(ιΥeι})=-ή 8όλaoοσ, ίν ciντιθίαιι πρό, -τό ι) χΙραο, (= 
ή «στεριό), ή ξηρό) 11 ώσ. (,yeci xil.vθoa iι ct.ttA&l; 
ίιΥ2ά=αl 8αλόσσιαι όδο/, ή 8όλaσσα U τό ~γρό" Τι τά 
iιyρά=ύyρότης, ύΥρασΙα, Cιδωρ, ποτόν U 8ieII, iιreoa 
-8αλόσσια ζQα, fι γιν. ύδρόβια, ίν ΙΙντιθίσει πρό; 
<tck xeeaa.ia.. - • μαλακός, ευκαμπτος, εύλύΥΙΟΤος, 
Aoι't. mollis: χέρσ, VΥeόιι-εΟκαμπτον τόξον 1\ μτφρ., 
ίπΙ προσώπων, ευκολος τούς τρόπους, ένδοτικός, 
ύποχωρητικός, μαλακός, Ι\πιος 11 μ-τφρ. &0. χαλαρός, 
δτονος, χαϋνος, νω8Ρός 11 ώσ . μ,;φρ., πολυτελής, πο
λυδάπανος, φιλήδονος.- 111 ίπΙ 't&lv όφθοιλμών, ύΥρός, 
πλήρης nόeου καΙ fΡωτος, λυώνων, κατατηιςόμενος 
(έκ τοΩ πό80υς) 11 'Υιό, π660, - έΡωτική έπιθυμΙα, 
σφοδρό έπι8υμ/α Ι,;ό ~ue. πληθ. ώ, ιiπΙρρ. lIyed Η
~οeχω,-μέ περιπα8ι'j (πλήρη έρωτικοΟ nό80υς) Βλέμ
ματα. 

Έrvμ., "ye6,' (ιΥι6π,,' lιyρά.ζιιo· "ΥιώιιαOll' tίy,σl~ 
,.011, ttoιA·norr. vo,kr, οι!τ. vo.kuAn (ύΥΡός), VO,kua 
(ύΥρασ/α), Aatt.· uvidus (ίidu5), ηνor, -ΟΓίι, iiv.sco, 
ilvenι (Ιαιπ. *ugve-), umeo, ·er., umor, -δrίs «.IΗ8. 
·umus, *ugv",mo-s), !ρλ. filAI (Ιαιπ . *vogv-Io-)
o~oν, .l-τοι οαιν,ιχρ . uk~άti (όρδεύω), zsve. νι.I~- (άνα-
6λUζω, όναπηδCι, ιiπΙ Miι'ta, xoιl ίπΙ πυρό;), σοινσχρ. 
ukJάn, zave. υχ!lι.η- (τaOρος) ({ι:ιιπ. ·uqv •• n--yoVI· 

μοποιός), 9αll' ych (60Ος), Y01l8. AuhsA, ποιλ·Υιρμ. ohsό, 
νΙΟ-Υιρμ. ochse, ciyyA-aoι'. 01&, ttoιλ-norr, 018 (60Cιc;) , 
" !a.~. ρι~. *v.gv _, *νο;ν-, *ugv-. 
'y"'~ ·.,ror, ή ({ιγ,6ι)' ώ, χι:ιιΙ ν5ν, ύΥρότης, 

ύνρaσ/α, ίI'tpό η ρευστη κατάστασις, ίν civ';tBiCJa, 
πρό, -τό lιιe6nιt.~ 11 yινικιil" μαλακότης, EUKaμr!J/a. 



iν «ντιθ'σει πρός; τό οχ}."ρότ", 11 μτφρ., μαλακότης 
τρόπων, ήπιότης, προσήνεια, εύδιαθεσΙα. 2) χαλα· 
ρότης, χαυνότης, νωθρότης, άδυνομΙα. 
ιiyρό-φaoyyoς, ο. (VΥρόi+φ8-ό)')'ο,)' έπl λαγή

ναυ μέ στενόν λαιμόν, ι'Ίτις παρόΥει ήχον δμοιον 
πρός τόν τι'\ς γοργόρας, στον έκχέητοι τό έν αύτ~ 
)γρόν. . 
ύΥρώς, _πιρρ. τoίi ιη.,ό,· κατά τόν τρόπον τών 

~γρών, Ρεόντως, · μετό εύροΙας 11 μτψρ . , μαλακώς, 
~π/ι.x;, όπαλώς, εύκόμπτως, εύλυΥΙστως. . 

ιίΥ .... σσω, ΠΟΙΤιΤ. «ντΙ VΥeο.l.ω (ΙSλ. λ.), βρέχω 11 
iμτt)., ε1μαι ύγρός, εΤμαι 6ρεΥμένος. 
ιίδδΡικ, i" Υεν . -.0' (νδωρ)' ώ; χα.ί νίίν , ύδαι:;ής, 

(νερουλόςι Ι μτφρ., δστοτος ώς τό ύδωρ, όστοθής, 
όδίινατος, χαλαρός. 
ιίδΙτΙνος, ", ο., ώ~. χοιΙ -ο" -ο" (.δωρ)· ώς; χοι! 

~&ν, ύδότινος, έξ ύδοτος, ύδατώδης, ύΥρός.- 11 
5ιaφoνης ώς τό ύδωρ, ίπΙ λεπτων υφα.σμΧτων τΥις; 
ΙΙιλijτΟΙΙ .- 111 ώ; χαο Ι τό ν)'ρ6" εύκαμπτος, εύλύΥΙ
στο:;, μαλακός, άΠΟλός, εύστροφος. 
ιiδΙτIoν, '1.6, υπoxo~. τοϋ νδωρ ' όλ/Υον ύδωρ, μι

κρόν ρεΟμα, ΡUάKΙOν, «ποταμάκι». 
ιίδδτ6cις, εοοο., _" (νδωρ)' ώς; τό νδο.τώδ", (ΙSλ .λ . ), 

δμοιος πΡός τό ύδωρ, διαφανής ως τό ίιδωρ. 
uIiTo-nocia, 'iι (νδο.τοπόη,)· ώς; χοιΙ νίίν , ύδατο

ποσΙο, τ6 πΙνειν ίιδωρ. 
ιίδδΤΟ-Ωοτeω, μιλλ. ·ήοω (νδο.τοπότ",)· π/νω 

ίίδωρ. 
ιiδδτo-σότιις, -ov, δ (νδωρ-tπl.φ) · ό π/νων ύδωρ 

[π~ΙSλ . νδροπότη,), λοιτ. 4qυ". potor. 
ίϊδδτος, γιν. τοίί ΙΙδcuι!. 
ιίδδτο-τρcφΙ;ς, i, (iSδoιe+Teiψcu)' ό έν ύδοτι (i) 

δ ύπό τοΟ ύδατος) ΤΡεφόμενος καΙ αύξονόμενος. 
ιίδδτ-ώδης, _, ινδωρ+_ΙΙΙο,) ' ό δμοιος πρός ϋδωρ, 

«νερουλός», ύδορής, ύδάτινος Ι ύγρός, λασπώδης. 
iδcpoς, δ (νδωρ)' ώς; τό ίί,Jecuψ (ΙSλ. λ.), ύδρωπικΙα. 
~ω (νδrι,)' δδω, ύμνώ, έγκωμιόζω U Υιν. λέγω, 

όνομάζω. 
Έnιμ. l νδiω (νΔCU)' πρΙSλ. Ήσυχ. ciίιι",' ονιιετό, 

;; ποι"τή,., cνιι" (νδή 1)' φtfιuι, Φδή.ι άεΙΙΙω, 
o.νdή (ΙSλ. λ. λ.)' ΙSλ. χαί iί80}.o,· πρΙSλ. χοιΙ σανσχρ. 
V4d, V4d-δmi (=λοιτ. loquor), νδd-4S (=λοιτ. sermo). 

ίϊδιμ;, -ov, δ (ΙSλ. νδiω)'=πoιητής, ουνετός (χοιτιΧ 
Ήσιίχ.) · πpΙSλ. χοιΙ νδ.", Ι [lΙι' 'τιιμ. ΙSλ . νδέΦ). 
ύδνeωο τρέφω, οϋξω (χοιτιΧ 'Ησιίχ., Ε. Μ,Ι, 
δδνικ, -ov, δ, 'iι ({ίω)' ύδατώδης, δθιν ποτισμέ· 

νος, τεθραμμένος, Τι χαΙ θρεmικ6ς.- 11 (πpΙSλ. ίίΙΙ",) 
= εΙΙΙώ" 'μπcιρο, (χαθ' 'HoUx.). 2) lίδtιαι - 1)')'0-
"οι, ουντροφοι (χαθ' Ήaιίχ.) (πιθ. ριΙ;. του ο .Ηοο
-v""", 'YdCΙToo-Vd",,). 
ϋδρα, 'iι, !ων. ϋδριι (vδcuι!)' φς; το fJdeo, (ΙSλ . λ . ), 

όφις ύδρό6ιος (ζών έν ίιδατι), fι «νερόφιδο, νερο
φίδαι, λαοτ. hydra. 
Έτvμ.: iίδIα, νδρο,' Ι"νδeΙi, l.νΙΙρί,: σανσx~. 

udr6-1) (ύδρό6iον ζQoν), Zεν~ . udr4- (=ένυδΡΙζ, 
«ποταμόσκυλο»), παλ·γιρμ. οΙΙιι.;' (δμ. σημ . ) · έ~ ίαπ. 

ii- ιiν τφ πoι~-σλαιι. vydra, λιθ . ύdrιι., λ.ττ . ύdrs (έν· 
υδρΙς) ' τό λατ.lυΙΓ4 ιiπoτελε! Τ ;; ΟΜΠΟΙΤισιν τoίi · utra 
( "'udra πιθ. υπό τΥ)ν έπί~~αoιν τoίi luΙum (ίλύς, 6όρ. 
6ορος) ' πιίντα ί~ ίαοπ . · uder : Ηλ. vdcue ' πριsλ . χα ί 
ίίΑΑο, (νεροφΙδα) « *νΙΙ·Αο" lφδλ . λ«Χ • • }.}.ιt 1 ldto. 
Χλπ.). 
ύδρcιlνω (νΙΙωρ)' ποτ/ζω, 6ρέχω, ύΥρα/νω, ρον. 

τΙζω, δροσΙζω, (δι' ύδατος).- μίσον, πλύνω (λούω) 
έμουτ6ν, πλύνομαι, λούομαι: }.οντρά vδfσl"ομσι 
χιοί=χύνω ρ&ιρ έπ\ τοΟ σώματός μου! λoύQμαι..,... 
11 ~δρo.'"OJ χοιί, τι .. ι=χύνω σπονδός εΙς τψ~ν τινος. 
uΔΡCiα, ή (ν,ρcυω)' τό ύδρεύεσθοι, τό όντλεΤν 

ϋδωρ, ή ύδροληΨία 11 ή ϋδρευσις, τό πότισμα, ή .παρ
οχή (Τι διανομή) ϋδοτος.- 11 τόπος ύδρεύσει.χ;, 
rίη)'ή, κρήνη. 
uΔΡCiOY, τό, ίων. -ήIOΥ (ν~φ)' -~αδlσKoς πρός 

όντλησιν ύδατος, ικαυ6δςι.- • δί:t;QμεΥή ϋδατος. 
ιiδΡCιίω, μιλλ. -οω (νιSω,)' άντλώ δδώρ, λαμ6ά·. 

νω δδωρ, ύδρεόομοι .- μίσον, λαμ6άνω (όντλQ) Q
δωρ δι' έμαυτόν, ύδρεύομαι πρό.ς ' ότομιι<ήν μόu 
xρι'jσιν.- • όρδεύω, ποτΙζω. 
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~OY, ,ά, !ων . «ντΙ v&e-io. (δλ .λ. ). 
ιιίιδριιΙός, ", ό" Ιίίδωρ)' ύδατWδηζ, ύγΡός, ένυ· 

δρος, νοτερός. 
6δριιΥαμCνιι, θηλ_ μτχ. μίο. ιioρ . οι' ,oii νδρο.l.ω. 
ύΙΡΙα, 'iι (νδωρ)' ώ, χοιΙ νυν , ύδρίο, λόγηνος, 

όγΥεΤον ϋδατος (πpό~ έναποθ-ήΥ.lιιισι ·ι ιίν οι!)τψ Τι πρό~ 
dντλ'ljOιν δι' α ')τοϋ) , κάδος, «κου6ός», «στόμνα, κα · 
νότα».- 11 όΥγεΤον παντός είδους, Ψηφοδόχος 
κόλπη, τεφροδόχος κόλπη (υ~pΙoι περιίχοιισοι τήν τί · 
qψοιν νιχροϋ). 

ύδριάς, -ddo" 'iι (νΙΙωι)' ή έξ ύδάτων, ή τών ύ· 
δότων. (έIlΙθ. τω~ Νιιμφων). 
ύδριδ-φ6ρος, ο. (Vdρlο.+φeρω)· ό φέρων ύδρίαν, 

άΥγετον ϋδατος. 
ύδρο-clδΙ;ς, ., (iίΙΙωρ+ι:lΙΙo,>.· ό δμοιος πρ6ς ϋ · 

δωρ, ύδατώδης, κόθυγρος. 

ύδρόcις, _oa«, ε.' ό όΥαπών τό ύδωρ, ό ζών έν 
ϋδατι : 

ιίδρo-ηoσfα, 'iι (νδ(loπότη,)' ώς; καοΙ νί\ν , ύδροπο · 
,σΙο, τό πίνειν ϋδωρ. 
ύδρΟ-Ωοτeω, μιλλ. -ήοΦ (V~20πόnri)' πίνω ύδωρ, 

εΤμοι ύδροπότης , ιiντΙθ. τψ οΙ'"φ χρώμαι. 
ιίδρο-ηότιις, ·ον, δ (νΔCU",+πΙ"ω)' ώ~ xoιl νίίν, ύ

δροπότης, ό π/νων ύδωρ, λα τ . 4quae potor (ιίν 
χωμιχij φριίσει, ίπΙ ιiνθ?ώllOΙΙ ε ·jij θ~ uς, διιλου, νωθρου 
χα! ιi'ιιxιίνoιι πρό, πάσαν ιiνω : έ .~ α. ν εμπνιιιισιν) . 
ιίδρο-ρρόα, 'ή -ρρόιι, 'iι (νδωe+ροή)' ώ, χοιΙ νϋν , 

ύδρo~ρόη , άΥωγός (όχετός) ϋδατος, αύλαξ, δΙΏΡUξ, 
«κονάλι». • 
ϋδρος, δ (ίίδωρ)'=νdeα (βλ . λ . ) , «νε,:>οφlδαι [δι' 

'τιιμ. βλ. Vδρο,]. 
ύδρo-φoρeω, μιλλ . ..facu (ν5ροφόρΟ,) ' φέρω (μετα· 

φέρω, «κοu6αλώι) Οδωρ. 
ιiδρo-φόρoς, ο. (νιJωe+φέιιω) ' ό φέρων (μεταφέ · 

ρων, «κοu6aλώνι) ύδωρ Η ώς; oo}~ . δ (ή) 4,Jeοφόρος 
=ό «νεροκοu6αλητής» , ό « νεροuλδς». 
ύδρο-χ6ος, δ (iJδcuρ+χiω)'=ό χέων (χύνων) ϋ· 

δωρ, δνομ!Χ τ '. ϋ iσta;;ισμο!i 4quarius 11 iII. 1Ι0Τ. v,JeoxoijI 
(ώοεΙ ιi~ όνομ. ν~ρoxoι:υ.) . 
6δρ6-ιίϊτος, ο .. (ίίδωρ+x~ω) ' ό έκχέων Οδωρ, ό 

όνα6λύζων ϋδωρ. 
ύδρωπιιιός, ή, ό. (νδeωψ)' ό πάσχων έξ vdeeu. 

πο, (ύδρωπικΙος). 
ϋδρω., -cunoi, ώ~. χα.Ι 'οπος, δ (νιιφρ)' ή νόσος 

vJecunlcιaI" «ύδρWΠΙKας», ιi ύδρωπικΙοι).- υ όπά· 
σχων έξ ν5ρωπο,. 
ϋδωρ- [tίJ, ,ό, Υεν . ίιδο.το.· έπ . δοτ. ίίΙΙ_ι' ώ, χα ! 

νϋν , ϋ5ωρ, « νερό» , ίιδωρ παντός εΤδους καΙ πόσης 
προελεύσεως 11 ~lIι ποτα.μων , iltJιtrιx Kιtφloιcι (Πιν/J.) 
=τ6 νερό τού ποτ. κηφισοJ Ι ίίΔCU2 __ ότιμο.=τό πό · 
σιμον ϋδωρ πηγης, τό πάντοτε νωπόν, ώς μή στά · 
σιμον Ι ίίδωρ πΑαήι=τό θαλάσσιον ϋδωρ, ή θάλασ
σο.- π:ιροιμ . φριίσις;: )'ιάφ,-,> τι -ι, iίdωρ ('ή ·1. ν»rι, 
Τι χα80' νδιιrΟi) έπΙ παιντό. πι:-ιίΎματο. μή σταθεροϋ , 
άλλά διαρρέοντος , πaρoδι!(Oo, χοι! dpa άναξlου πί-
στεως. 2) ίιδωρ 6ροχης, ιί$τός , 6ροχή, εν 't 'i) σημ . . 
ΙΙέ ταύΤ7J λ!Υεται Υ.α.Ι ι: λη~έ , :&poν νδω~ έ; ονρα"ου . 
3) πα.ρ· ciH. ιiν "t'{j "ιχαν. γλUΙΟΟ "(J, τό vJcue ijoτo τό τή; 

χ}.εψ,'ιδρα. (lΙιιΧ τ~, δποΙα. ιi?~ύ9μ ι ~"ν τιΧ; ιiyo;;aticl, ; 
των ρητ6ρωνΙ, χοιΙ Ιπομίνω; ίίδωρ έκλΥιθη ιiy.6μη Υ.α : 
ό χρόνος ό άποιτούμενος δΙQ τήν έξ όλοκλήροu 
έκροήν τού ύδατος έκ της κλεΨίιδρος : lά. τό ίίδωρ 
IΥχcue;;=έόν έπιτρέπι:1 τό ϋδωρ τι'\ς κλεΨύδρας, kιXv 
lΙηλ. ύπόρχι:1 χρόνος Ικανός Ι'" τφ lμip νδο.τι, ln' 
τον Ιμον iίδατo, = έν τι;> χρονικι;> διαστήματι TQ 
όνήκοντι εΙς έμέ (τό όΠΟΤον έχω είς τήν διάθεσ/ν 
μαυ) Ι Ιπl}.ο.β_ τδ {IδOoe .... σταμάτησε τήν έκ Τι'\Ι; 
κλεψύδρσς έκροήν .τοΟ ίιδατος (τοΟτο σιιν'6α.ινεν 
δσάΧΙ' δ ρΥιτωρ lIιίx~πτι τό" λ6Υον τοιι lIιdι νdt χατα.
"σουν οΙ μιίρτιιρις; Τι διdι vdt ιiνιxyνωσθoίlν ΙΙπο τοίί γραμ
μοιτίω. νόμοι , ψηφΙσμαοτοι Χ. Ι. τ ., ο!)τως; ' ι\'ιοτι δ lΙιιϊ 
":«6τ« lIιoιτιθiμtlνoς; χι:-6νο, νά: μή προσμ_τΡ'l)θij ιΙ; ,ό~ 
χρ6νον, δ δποtος; "ιτο προχοιθωρισμίνο. διιΧ . τόν ρή
τοροι fι lΙι Ι.«οτον τtiν ιiντιιlΙXιιιν, χαοΙ δ διtοΙο. iμε· 
'tPItoτo διdι τοβ Μοιτος;τfj; ΧλtlψιίΙΙροις;. 
Έτvμ., iίιJωe, 'Υιν . . vδfr,To, (α ( ο) 1 σοινσχρ. udόη

(Υιν. ύdn-ό\1, τοπ. udόη>ι όνομ-οιττ. UcUkό-m (*uct-Q_ 



kom)=Oδωp [ ίιχπ. *Udn- ΠΙΡι'χιτιχι πιθ. ιΧχ6μη 'ν.ιj\ 
όμηρο «Aloo·v""" (κύματα δαλ6σσης), πρδ>..' · Ιτι ' 
ΚΏΙ-vδαW, Kcιl-ιίιJι,ιι ) ΚcιΙvμWi, KcflιιδN,-'tI! .κcιl
νδ~ιoι (Ήρι;~. νιι 99) ,ίπι"(ρ. Kcιlίiμ",oι), ΙΙρμ. gel
(ροή, ρεΟμα) (!ΙΧπ. *Vedo·), λιχτ. und&, όμΙρ. , υπ. 
(riφιχιρ .=ΙΙQUa) «*udn-e), 6νομ:, ιχ!τ. υΜ (=tI&Jρ), 
πιχλ-φλ. usce, ulsc. (ύδωρ), «utSkld: αιχναχρ. ι'.ιΙι_-J;ι 
=πηγή+-μεσ-ιρλ. oι=Cιδωρ· πρδλ. Dδo~, -,or-Oδωρ), 
-Υοτθ. w&lo, -ίη., π'ΙΧλ--Υιρμ. w_zz&r, ιΧΥΥλ·αιχΙ;. woet.r, 
πΙΧλ-ηΟΓΓ. νΑΙη (Οδωρ) , ιiπλ-σιxι;. woetr (όγρασlα), 
πιχλ·ηΟΓΓ. νόΙ, (όμ . σημ.), ΠΙΧλ-πριιισα, υnΦ, wυnd_m 
(Cιδωρ), , λιθ . w_ndu, λ.ττ. iJdens, ποιλ-σλΙΧU~ voda 
(ύδωρ)' ιiλti. uj. (ύδωρ) <ίιχπ. *υd·· 'Πιiντιx τοι6τιχ i~ 
ίιχπ . *ved, *ud- μ.τά; Itροσφ. r/ιn ' πρδλ. αιχνοχρ. υηόΙtΙ 
undιιΙί (άρδεύω)' πλ1jρ'στιρο, -τ;η, ρΙ~η, '1:ύπο, ·.ved
δποδηλου,οιί lιπό \toίi αιχνσχρ. Q'd_ti (ό 6νaδλύζt.ιν, 
κοχλόζων), Q'dm_n· (κύματα), δdanό-m (ιπouρές. 
6ρασμένος εΙς γόλα), Ζ.ν". _οδ_ (nηyή, κPf'!vη)' 
πρtiλ. ιΙ-τ;ιχ ίων. ιi~-vδeο, ( : σιχ·ιαχρ. ιιnudrό-Ι}), *Iιi" 
v6cιUo" vaeo, ' (προσφ . . -[,0- iνιχλοιαα6μ, ΙΜ- ''1:0U 
-,0-), vδecιl~ω (δλ.λ.), νδ~,O'. νδJ!ωψ. -_οι; (δλ.λ), 
Vδ.eαΙ"αι. vδ,Οt;, νδgα, '~Ια (: λατ. ut.r~ utrls = 
κοlλΙα ίχ ,ou *udris)' πρδλ. χιχ! vδc!d. ;J1ι!ot;. , 

'ϋειιι6ς, ,;, ό", χα! kιoς, cι, o~ (~,). , ό όνήκων 
εΙς χοlpouς, σύειος. χοlρειος, χοιρινός, -ιγoυΡOU
νήοιος» . 

ύέΙlνος, 6εΑΙτιις, !ων. fι 'μΤΥν. '1:ύποι ιiν'1:! wl·. 
δεΙος' - βλ. νcιlo, (τοϊι δπαΙοΙ) .Ινοιι μΤΥν. '1:ώto.}. 
ϋεσσι, "0'1:. πλ1jθ . ,0ίΙ ~t; . 
'ίϊέτloς, α, α" (Vcτόt)· ό φtρώγ (ό ήροκαλών) 

ιίεroν (δροχήν), ό δρέχων, 6ροχερός. 
'ϋετόεις, Βοοα, Β",=νέτιο, (βλ. λ . ) . 
'ίϊη6ς, δ (iίω)' βροχij, λιχ,. ρlυνlιι 11 ραγδαια tjρυ, 

χή, καταρρακτώδης δροχή, «μπόρα». λΙΧτ. nimbus η 
iv Φ ομΡeοt; (χιχ! λοιτ. imbe,) ιΙνιχι διαρκής 6ροχή, 
χιχΙ ψΒχά, ij φαχάr~ή κατά σταγόνας πΙπτουσα 
δροχή, «ψιχόλα».- 11 ώ, 'πΙ8" lΙ"ιμαι ιί,~ώ~cιτoι= 
ΟΙ πόρα πολύ 6ροχεροΙ, οΙ τ6 μάλιστα προκαλοΟν
τες 6ΡοΧός. 

'Enιμ.: ιίnο, (!ιχπ. *ιiίν·.Ιό-ι, πρδλ. "rφ-n6,)· 
ϋΒΙ (=δρέχεl), νω (!ιχπ .• sii-jo): ~λδ. Αϊ (βροχή) 

(ίΙΧπ, *sii-, ΤΟΧ. swes.-6ροχή, suw"m- 6Ρ#;χου· 
οιν), εΙ.ιχ σιχνσχρ. su-, suno'lI, Ζ.ν". OOηAo1tί (έκπιέ· 
ζω, «στύ&J», όπ08λl6ω), σοινσχρ. SΌνι.nιι·m (έκπΙεοις, 
«στύψιμο, ξεζούμισμα»), so'm_-I}, Zεν~. hΑοmιι-, μισ-
ιρλ. siith, (γόλα), πιχλ--Υιρμ. sou, ~-y-yλ-αιx~. $'& W (ό 
τρέφι..ιν τ6 φυτό χυλός, Ικμός, όπός), λιθ. sυlά (δμ. 
σημ.)· πρδλ. _πιχτ. !οιπ. *seυq· Χ:Ζ! *seug- _ν ,Ij\ λιχτ. 

siicus (χυμός), ιii9δ, ποιλ-nοrr: sug_, ZYΎλ-αoι~' Ιό
zan χιχ! s{κιιη, ποιλ--Υιρμ. siigcι.n, (όπομύζησις), λι.-ι:. 
suzu sukt (όπομύζησις), ΠΙΧλ-πρωσσ. suge (Βροχή), 
ίιχπ. *ιeup-, *seυb- Αν '1:1j\ σοιναχρ. sii'P--1} (ρόφημα), 
ιΧπλ-ααιΙ sύp_η, πιχλ-nοrr. ιφΑ, πιχλ-Υερμ. siifAn 
(π/ν ω, ρoφQ), ποιλ·αλοιu. ιiίι_1I (*ιup-s->=άΠC'μύ
ζησις. 

ύιινι., 'iι ("'"dr)' κατόστασις χοΙρων, ό χοιροει· 
δής τρόπος τοΟ ζι"jν, όπαιδευσΙό, σκαιότης. 

ιίιιν6ς, ιi, Ο" (~,)' χοlρινος; χο/ρειος, χοιρινός, 
«γoυρouνήσιoς», χοιροειδής, ρυπαρός. 
UΙltω, μιλλ. -ι)οω' (lίθlo~' λέγω 'ΙSι'Joloυ, (e1jλ, 

λ~υς, φλυαρΙ~, όνοησ,lος), φλυαρG'ι, λΙΧ •. nug&rl. 
Υ8λΟΣ, δ' ω, τό l;;eot; (βλ.- λ.), φλυαρΙα, ' μωρο. 

λογ/α, ' μωρlα, φληναφ/α 11 ouv. 'ν '1:(fι nA1jQ., ώ, '1:ό 
λαιτ. nugae.· ' 

• ΕΤΙJμ.: ιJθlo, (χοι! ΙSoι'Jol0" " χοι.ι lίσ1or)' Iι,.UAI· 
πι8. iJ"lo~ <*u(d)-dhlos, ouy-y. τlj\ &·(J,dm, alldti, ~
διαι (βλ. λ.l· πρδλ. 'Haux, Cιίι.υ,' "ιν11ιι, U)'". 
(ax ,oϊi ·vJlai ;). χοι.' ciλλοu, ix -ι:οίΙ lίBΙ (,=6ρέ.χιι), 
t . ι. _ ( ρι~. su- χοι! προαφ. _ -dhlo-, ijτοιlJ"J.o, <*su
dhlos ,(=μονότονος r'ιχός τG'ιν nImouαωv σταγό-
νων) ; , 

ul., .Ισς, _π. : οι!τ. Ιν .. "Ι. πλ~ •• ,' '1:0ί' , .IΟr, (βλ. , λ.), 
ώ~ε! i; όνομ. ν1". 
- .... ι, 'ΙΙ:')ιη'1:. δοτ. π)ι,ΙΙ: τοι - w,., 

IiiIii, 'iι, θ1jλ, του ;'ϊδον, (βλ. λ.)' uloO θυγότηρ. 
έΥγόνη, «έγγονή». 
6ΙΙ.ον, τό. Clnoxop. του vtd,· πρδλ. W·δoVr.-. 

6ποχορ. του lιt;' χοιρ/διον, «'{ουρουνόκι» . 
ιίΙΙoiς, -ον, δ (vld,)' υΙΟύ υΙός, ""Ιλ. ΙΥγονος, 

«έγΊονός». 
σll, ΙΙπΌ "ο,. τοl) vtd,. 
UΙΙΔCiς, -Ιωt;, δ'=ιίϊδΟVt; (βλ. λ.). 
6iιι6ς, 'If, Ο" (δ,)' ό όνήκων Τι όρμόζων εις {ι" 

(eηλ. εΙς χοΤρον), χο/ρινος, χοlρεlος, χοιροειδής, 
«γouρouVΉσιoζ», ρυπαρός. 
uIo-δεσf., fι (vΙοn--τ''''ιμι)' ώ, χιχ! νΟν, utoeEoiα, 

τό υlοθετεΤν. 
uloς, ίπ. Υιν. τoίi "Ιό~, ώα.! ίΙ; άνομ. v1r· 
ΥΓΟΊ, δ' χιχνον. ΧλΙσι;: -Υεν . vlov, δοτ. vlΙP. 

ΟΙ!'1:. υΙο" Ι ciAA' ιiπιxν.6Iσι χαι! τύποι χιχτά; τ-ην Υ' ΧλΙ· 
αιν ώσε! ιΑ; όνομ. vldIt;: γιν. vΙέο" δο'1:. vlir χιχ! 
υΙεί, ιχΙ,. υlΝ Ι "υ·Ιχ. vlic, vlioc" Ι nA1jQ., όνο vlic, 
fj ulcit;, -Υιν, vl __ fj "Ιώtι, /)0 •• vl_oc~" ΙΧίτ. vtiιxt; 
χιχ! vΙIιi't;.-ιiποιν't6lσιν iv τού.οι, χιχ! '1:ύποι !ΙJιορρύ
θμοΙ) Ιπιχ. χλίαιω" moaL ΙΙ; άνομ. υΙ,: -Υεν. v1o" δο,. 
vlc, ΙΧίτ. vlcι Ι "u·ίχ. υΙι Ι πλ1jθ., όνο v1et;, δατ .' vlcfoc, 
ΙΧ! • . vΙαt;.-λΙΧΤ. fillus' ιb, χοι! νίΙν, υΙός, δρρεν τέ
κνον, «γυιός», «παιδl»τ «δΥόρι. υ υΙo~ ~oaoiμAI'c , (Υι 
τΙ"'μαΟ τι~cι~υI08ετώ τινα. 2) ' OUXvιx δ πλ1jθ. i
ΧΡ1jσιμοπαιat.ο πρό, σΧ1jμΟΙ'1:ισμόν πaριφρciσιlll, ιiν,ιxιxθ
ια,ά!σ1j; ,όν μονολιχ,ιχόν πλ'l'jθ: ο!ίτιιι πιχρ' Όμijρφ 
vle, 'Αχαιών ivt! 'Axcιιoί Ι x~! !~Ιq. πιxρlιt μ-:-Υν. 
'vlcit; e'1τόfωll', υΙ_ί, lcιτeώ", ιiν.! eιiτοιιt;, IcιeeoI ' 
'1:0ίΙτο όφεΙλδ,ΟΙΙ ιί, '1:ήν πι;ο:ιπιΣθιιιχν νά; napty~oι::p1j δ 
'1:ρόπο, -ι:ου ~ην, δστι, /)ΙΙΤ'ljριt.ο αuαΤ'ljμοι.ιχω; μ.τιχ
διδιx~όμKνo; χιx,1ιt Χλ 1jρονομιχόν '1:ρόπον '1:ινά; -ι:ρόπον ιiπό 
ποιτρό, '.ί, "Ιόν. 

'Enιμ., λιχχ. VlVt;, -ΥΟΡΤ, vl~, Υιν. vlcot; (vl.(F)ot;), 
πλ1j8. vlv,,!> (ίιχπ. *su·ju-), !ων-ΙΧΤΤ. vliιt; (δμ. -Υιν. νι
-ο,) χιχ! "Ιό,' ιΑν τ'Ώ Ιων-ιχ,τ . -τ;ό vc- .Ινιχι !λλο •• μοι
χρόν χιi! !Ηο,. βριχχύ, πρδλ. χιχ! '1:1ιt, -yριxφάt, ιίν" 
ιίό~ ' 'ν -tijδμηρ. Υιν. v10r (*"ΙF·οι;), '1:0Π. v1c, πλη8. 
Vl't; Χλπ. tι πρώτη αuλλ. ιΙνιχι nivoιo,a μιxx~ά; (!ιχπ. 
*suJv~' πρtJλ. 1oVtlor < ·"οll'f-ό,: "όνν)' ci6'!ιιχιον ιΙ
νιχι, c!v t, Ιν ιi'1:τ. ίΠΙ-ΥΡ, ιiπιxν,ιίίσΙX όνομ. hv, προ'ρχι-
'1:ΙΧΙ ix auvιxιpioalll; '1:01) τύποΙ) VVt;, i'ι προηλθιν ίΧ ,180-

αΧ'Ι1μΟΙ'1:ισμοίΙ *vft; (~ ·vlt;), nPOM1je'ytO; ix τη, δμηρ. 
Υιν. v1ot;' πρtJλ, Τοχιχρ . soylt (υΙός), ιiρμ. ustr (υΙός) 
(ίπεχ •. Cιitά '1:ήν ΙΙπΙ"ριχαιν ,ου dusΙre=8υγότηρ), !οιπ. 

*su·nu-s (υΙός) iv τιji σιχναχρ. siinίi·l}, Ζινδ. ΟΟηυ-Α, 
"1'0'1:8. ιυηυι, ~nλ·σ~~., πιχλ--Ύ.ρμ. sunu, πΙΧλ-πorΓ. sunr, 
λι8. Ιίίnίιs, ποιλ-αλιχυ. ΙΥηυ, ιΙτοι cιoινσχρ. ιυΙό-1} (υΙ
ός), ΠΙΧλ-ιρλ. ιυΙ!) (*su-tu)~λιχτ. f.tu. -: οοιναχρ. sii Ie' 
(sautI), sUΥιιte (siiΥιιΙί), Ι4 νιιtί (τεκνοποιώ), Ζιν/). 
hAV·hunami (γεννώ)' -ιι ιiΡXιχή α1jμιχο!ιχ ,oίi ίιχπ . *ιυ
ηυι ι!νιχι cγέννησ , ς» (r.ρl5λ. λιχ,. fe!us, ΙΗ. "d~Ot;, -Υο,θ. 
bΑύr).-.ό δμ'Υ)Ρ. vlW"'Ot; (έγγονος) ( *sujo[u, ]·ηο-ι . 
UΙωνός, -ov, δ (vldt;)' υΙός uloO, έγγονος.- 11 

vl~dt;, -Ιι=ή έγγόνη. 
61αΥμα, [fί], -«το", .ό (~lάω)' γαύγισμα κυνός, 

ύλακή, ώΡυγή, ιoCιρλ!ασμα. 11 μτφρ., ίν -.:Ij\ πλ1jθ., λό· 
γοι πλήρεις όργης, γρυλλισμοί. 

" υΙ.Υμός, δ (ιίΙάω)' ύλακή, γούγιομα. 
" ul-6ΥωΥiω, μιΗ. -ήοαι' νl'1~ (βλ. λ.) lΙ"ω, με

ταφέρω ξύλα, cκου6σλώ» ξύλα' ίχ τοί) 
'ίϊl-6ΥωΥός, o~ (νl'1+ιiyω)' ό CΊ"ω" ίιl'1l1', δηλ. 

ό μεταφέρων ξυλεΙαν. 
61ieIς, διιιρ. ιiντ! νλι)ιιι; (βλ. λ.). 
ΊΙσΙος, α, ο" (vl'1)' ό όνήκων εΙς lJl'1" ("'Ι1λ. 

δάσος), ξυλώδης, δασώδης U εύρισκόμενος εΙς δό
, δος, ζQν έντός, ' δόσους. 

ΊlδΙΙiι, 'iι (~lά .. )· ώ, χοι! νίlν, ύλακή, .«γaυγlσμα», 
c6ό6ιομαι. 
_l6ιι6-μωρος, ο" (~AcιxV)· ό διαρκως γouγlζων, 

ό πόντοτε fι συνήδQς ύλακτών' ίπ. λ8~ι, cιxημιx-.:ι
cι8ctααι ώ; ~ό 17X'atII-JUOeOt;, Ιό-μmeO, (βλ .λ.λ.). ['- χιχ
'1:& μ.οφ, h-ι:οιοιν , _ν δαχtuλ. μ''1:ΡΨ' δι' ίτυμ. δλ. i!1cίm' 
",&ι ,δι τ.η., ΙμφΙδ. xl&τιiλ . -μoιeo, βλ.l-ι,.dΙ~οr, 
14~br). ' ' 
, !.lάιι"ω, μιλλ. -ήιιc» (i!1cί_)' 'πΙ xuyό" ' Φ; -χοιΙ 



v!)y, ύλακτ", ιyαuylζω, eaδΙζωι, fJσfζ- (βλ. λ.), λιι •. 
'ΑΙ,.,. 1I β.φ:ι : , ώρύομαι, σκληΡ/ζω, γαuv!ζω Ι έκφέ
~ όναισχύντους 'λόγους Ι ίπΙ IUΙVιιλ'οu o,oμ«xou! 
""liιf νλσιc\'οv.a=γοστήρ yαυγΙζouoα, κενή δ'l)λ. 
τροφ"'ς καΙ σφό~ρo έπιθυμοοσσ νά χορταοθf.l Ι ι
Ρ_ 'λσιc".I=-yαυyΙζει τά έλεεινά του δoμoTd.
• μtδ~., ycιuγΙζω έναντΙον τινός,' μεταχειρΙζομαι ά
πρεπ" yλCloσaν πρός τινα, ιτοΟ φέρομαι σ6ν σκύ
λος» [δι' ίtuμ. β)" ~λάιo) . 
'IΙσ.τιιWκ, -ο;;, δ (vAσHnC8)' ό ύλaκτών, ό yαu

Υ/ζων. 
·ΙΙσ.nιι6ς, ιf. ό. (νΙαΗ"",)' ό όρεσκόμενος νά 

όλακτf.l, ό ouνή&ις ύλακτ"ν. 
. 'ΙΙάσκ ... ,=ν1αχ\,ι!cιιι (βλ. λ.). 
'Υ-λΑ'Ω, μζlxό~ ,lΙπο, .ο!) νλσΗ".CΙΙΙ. ίν Xp'ljOIl 

μ6νον χιι.' ίνια •• χιιΙΊψτ: ύλακτώ. ΥαυΥΙζω Ι Υ' πλ'l)θ. 
μΙα. πρ •. v1dO"O (μι.& ό'l)βιια. iVI:ΙY. πρ •. ).- 11 μ~ι5 • . , 
ύλοκτώ τινα, τ6ν γαuyΙζι.-' 

• Bn,..: νιιίcιιι (νΙαΗ\,.CΙΙΙ, fU •• CIII. VU.HC8)· *lίlaf. 
-aHOf (-6 ύλακτών=λιι., ΗνlΑΧ πιιρ& Virg. Buc. νlll 
1071' ιJla",.a· vla",uόf' νλσχΙ;' VAσx6,.ωeOf (βλ. λ.)' 
ΙΧ "νο, ίπιφων. "ul<uI)![' βλ. dloltί'(Q. 
-Υ-ΑΝ, "', λιι •• SYLVA' δόσος, δλσος, δασώδης 

περιοχή, δρυμός, ίν άv"θίαll πρό, .& δέ.δfα (όπω
eoφόρα δένδρα): &i""ea χαι lIι,,=καρποφ6ρα δέν
δρο καΙ δένδρα τοΟ δόσους δγρια (δόσος) Ι ώα. δό· 
σος 6π6 χαμόκλαδα καΙ θάμνους, λόχμη, ίν άv"θί· 
αll πρό, τ6 μεγάλα δένδρα τά παρέχοντα OIKoδo
μήοιμον καΙ ναυπηγήσιμον ξυλεΙαν.- • ξύλα κομ
μένα πρός καϋσιν, καυσόξυλα, καύσιμος Ολη Ν ξυλεΙα 
χρήσιμος, οΙκοδομήσιμος ξυλεΙα, ναυπηVΉσιμoς ξυ
λεΙα, δοκαρόξυλα, κορμοl δένδρων.- Ι. Υινιχω" 
ώ, χιιΙ .ό λιι •• mAt.rIA, τ6 ξύλον ώς άκατέργαστος 
Ολη, έξ ης κατασκευάζεταΙ τι, παντός εΤδους άκατ
έργαστος υλη, ciχόμ'l) χιιΙ ίΧ μι.ι.i).).oυ " ίν.ισθιν μ.φρ. 
τ6 πρός έπεξεργασΙαν θέμα μιδς πραγματεΙας, τ6 
ύποκεΙμενον, ή ύπόθεσις, τ6 θέμα (ποιήματος, διηVΉ' 
μα τος χ .•. δ.),' λοι •. sYIVA. 2) ίν '1:ij ΦιλοαοφΙ/J, ή 
ϋλη, τ6 ύλικ6ν στοιχεΤον, iv άν.ιθίαιl πρό, .όν "VI'. 
- lν τ6 κα8Ιζημα, ίλύς, πηλός, 6όρ6ορος, ιλάσπηι, 
(δπ6θιν ίαΧYjμοι.Ι~8'1) χοι! τό ρ~μoι νΙ/ζClll - δlυλΙζω, 
cστραΥγΙζω» χοιΙ ι)1ώcSιrf-λσοπώδης, 8ολός. πηλώ
δης)' χοι(τοl xoι.ι.i "νοι, πρ6χιl.οιl πιρΙ πOlροιφθορ&, '1:ev 
H~ιων IΙ~, 11tίζCIII. llvrblιr~. , 'Bn,.., lίl,,· Vlιj.tf· -δ1ΦιJιr,' ~lO"d,.of· πιθ. ouyy. 
.ιj\ λιθ. Ι:Ι:ΙI.ιι (στΟλος, όρθσστάτης), «ΡΧ·Υιρμ. ιαl 
(στΟλος, πάσσαλος), πl"Ι ιίIv jiλ. f1ilo. (πρδλ. χοιΙ 
"1,.a)· '1:& λοι •. ΙΙΙ«Α, ,llν& δ'ν ε(νοιl βίι5ιιlον δη 
«νήχουαιν ίnιισθοι.- U 1I1" (-Ιλύς, βόρβορος, βλ. 
ciY«ll •. lίΙ" ιν), πρl5λ. πιιρ& ΦωτΙφ cllΙ",,' ~ό Ηαθίζο. 
\'06 οι HV fι \'ov ΙΙιJa \,0,.' ι)1ώlιr, (60ρ60ρi:ιδης)' Ι)ΙI
,. (διυλΙζω)' .ι •• ήi, ν1ισή" •• ", iιllO\'itOt' (ιστραγ
νιστf\ριι): οιιναχρ. IίirA'Q (με8υστικ6ν ποτόν), sUrίi 
(ικροσόρρακοι), Ζ.νδ. hurll,-λιθ. ιulά (ρητΙνη δέν
δρων), cίΡΧ'Υ~Fμ. 101 (KηλΙς~ νεΟΥιρμ. IUhI.n, suhlen 
(κυλloμαι εις τ6ν C5όρ6σρoν)' 'χ ριζ. ΙΜΙ-, ιu-, ια-ι 
(-χυμός, C!ρtXειν), ~λ. 'ν ""~' lIει. 
ΊΙlιcις, ••• α, •• , ώα. ΙιιιΙ -C'f. -.,., e«llp. 'U.af· 

δασώδης, δρυμώδης, σύδε:νδρος. 
Ί1ιt-ιιoCτιις, .. V. 6 (Ι1,,+xoln,)' 6 χο,,,ιι'6,.-.ο, 

(Ιχων τι'ιν κοΙτην του, κοτ'οιι<ών) έν ιJAσ'f (έν λό
χμσις, εΙς δόση). 

Ί1ιι-τ6μoc;, .. , δ.ρ. ν1Μ4Ρf'-Ι)10,,6,.ο,,(βλ.)..~ 
'1111 .',ος, •• ·=-'lοφόiΟ' (βλ. λ.). 
ΊA~"" όιι (ΙΙ,. + o~,..)· ό φύλαξ ' (φρουρός) 

T~ υλης, lΙ'1)λ. τοΟ δ60ους, ό διατρΙ6ων (ποιούμε
νος τός διατρι6ός) εΙς 1ά δόση, 6 περιπλανώμενος 
~' τό δόof\ (ίπΙθ.'1:.! noιv~). 

1100 "'ιι.ς, ο. (ΙΙιι+'i:_,..rto)· ό διατΡέχων τά 
δ60η~ 
·ιω.ιιομος, ο. (,Ι., + χόμιι)' , δ Kεκαλυμμtνoς 

διό .11UΚV~ lίl"f (ώς κόμης .ρ6ιroν τινll). ' ό πλήρηι; 
δaσGιν, δασώδηςί δρuι.Jώδης, OOδενδρoc;, 
~ ·.ΙΟ-Υ6μος, ο. (,Ι. + ΙΙΙ,.oμα.~· ό νqι6μενoς 
(δ~. κατοικQν,ζQν) εΙς τό δόση, δ συχνΜ.ων εΙς 
T6·"δόoi1. 

ΑΒΖΙΚΟΝ A.PZ.A.IA.~·BM.Ilιr. ΓMI~nιz 

t8l' ' ... -
'8Ι ........ , β.λλ. ·ιfoCIII (vlowdμes)' dI, xaιΙ Vιν , 

όλoτoμιD, n,.". ,ι"", κ6πτω ξύλα dς τό δ6σ0ς. 
, ΊΙo-~ ο. (ιίΙ" + ".,.-Ι.)' ό όλoτoμQν, d 
n,._ lλ"., ό κόπτων ξύλα εΙς Tbδόσoς 11 ιiI, 060. 
ιJ -δΙο\,6,.Οf-ό ξυλοκ6πος.- ΠΡOΠOlΡO~. 'lh.,.of. ο. 
(dI, πoιθ'lj •. )-6' κοπεlς εΙς τ6' δόσος Ι .ό Oι)e •• , οΟα. 
~ό ~λ6~0,.o.-φUτ6ν τμηθέν έν τφ δρυμφ, καΙ χρη. 
σιμοποιούμενον ώς 8ελκτήριον (μαγικ6ν) φόρμΟΚΌν. 
'IA-ouρyις. ό. (iίΙ"+~,,.)· ό έπεξεΡΥαζ6μενος 

(κaτεργαζόμενος) ξυλεΙον τοΟ δόσους, ό ξυλούρ' 
νικός "ώ, o~α. d fvλοve"όf=ΟJ, χ.! vUv, ξυλουργός, 
ιμαραγκός», λεπτουργός. 

'ίϊΙο·ι,δΥος, ο" (;ί1" + φα"ε;.)· ό τρεφόμενος 
(6όοκων, ,,:~ενoς) εΙς τ6 δόση . 

'ίiΙo-4PO ' ,ό. (lίλrι+φιfeβο,.a.)· ό τρεφδμενος 
εΙς Τ9 δόση, ό 6όοκων (ζών, διοιτώμενος) εις 'τ6 
δόση. 

'αιο .6ρος, ο. (ιfJι,,+φι!eω)' ό φέρων (μεταφέ
ρων) ξύλα, ιξυλοκουβολητής) η ίπΙ δι;ου. , ό πα;>a
νωγός ξύλων (δένδρων, δασών), ' 

'αΙ.ώδιις, «~ (!ί1" + Cr"Oi)' δα:xjδης, σύδενδρος. 
'ίϊμείς, άρχ. σιίολ. χσιΙ ίπ. V,."-i, ίων . uμiες, ~IIIΡ, 

ιίμiς i γιν . νμιiW. ίων. νιdωιιι ίπ. χοι! iιμctωιι, οι!ολ . 
νμιdClllt' Ι δοτ . iι,.ί", ιipχ. οιί?λ. χοιΙ Ιπ. Vμμr. Vμ,.rιι, 
πoιρ~ T~oιy. ν,.Γ. iι vμrιι, Π-Χρόι rρ!Χμμ!Χ •. Χ!Χ ! v,. .... 
ύJ, ίΥχλ" . Ι ιιί •. iιμiii, ίων . iιιdoιi, !Χίολ. χοιΙ έπ. iJ,.μι, 
δωρ. νιd. πoιpι't ΤΡΟΙΥ. χα! vμ&i η vμi,.- προαωπ. 
ιiν.ων . 15' προο . , πλYjθ . το:; συ. 

'E~v,..: 1; όνομ. λιαε. iJ,.μΙf, διιιρ . ~ιdf, βοιωτ. 
OV"-f προj)λθον 'χ .ή; λlοl5. ιιΙ.. iJ,.,.-, ixta •. δ ,' , 
ίνό, -f χσιτ' άνοιλογίσιν π"ό, '1:ijv όνομ. πλ Yje. των όνο· 
μι.i.«IIν .ijv λ ijyouo!X'1 ι!, 'f' .iι Ιων·οι.τ. iι,.-ί, < *vιdIi 
'πιθ. χοι.' άνοιλΟΥΙοιν π"ό, '1:ijv Υιν. v,uaι •. - οι! t. λεσ6 . 
v,.,.-, βοιω •• ον,.-, δωρ. νμJ livau πtωτιχοu προαφ: 
'" Ιων. οιΙ., -δ,..α~, « ... ~μdf ιΙνοιl ίαΧΤιμιι"αμίνοιl ' χοι.' 
«νιιλΟΥΙοιν π"ό, .ijv Υιν. νιd~.-:- Υιν. δμ'l)ρ. ~,.CtClll., 
(ων. ι),uClllt'. ά.τ. ~μιSt'. λι06. ν,.ιdω", δωρ. vjdClllt', 
χρ'l)τ, ~,..CIIIt'. βοι«ll.. of,.._. - -τοπ. λιαδ. δμ'l)ρ. iJ,.
,. •• μΙ _"μι, δωρ. ι,.. •• νμΙ., Ιων·οι ... Vμι". ν,.;., 
δμηρ. '''''' ί~ Ιοιπ. θιμ. *usm.- <·υ'·Iιn(β)·, *us-, 
Ιηνοι IΤνOlι μ"αιπτ. βιιθμ. -των Ι(Χπ. *ves, *νοl, 8π«ll, 
'1:ιιβ.ιι 'μφ.νΙ~οv.αιl Ιν .ήΊ αοινα_ρ .... &1,1 (ίΥχλ".), Ζεν&. 
νδ, αιΙ., πλ'l)θ. νΑ-λοι •. νδι, ΙΧλl5. ju, πΙΧλ-σλοιυ. νν, 
ν&ιιι. VAmfi, v&mi, διιΤχ. νΑ, πιιλ·πρωοσ. πλ'l)8. v&ns' 
fι σιιναχρ. οιΙ'1:, yufmιtn, '" Ζινδ. ιiφoιιρ. YίiAΠ)A. Ιχουαιν 
ν ι/λ'l)μμ'vον ίχ .fj, αOlνσχρ. , άνομ, yuνδm, Ζινδ. yu-

f.m, g6th. yUA (πρι5λ. Υοτθ. Jils, λιθ . .ιUι, κοιλ-πρ«ιιαο , 
loίis' !ιιπ. • ju->.- Kor'JtIXι.i: λιαδ. fu,.of, δ«llρ. ~,uό~' 
!ων, οι ... ' νιd-"CI10f.-.ό ιiΤ.. Iι,.-ιJaπό" <·voμε"', 
Ιιιπ: >i!usmed- + -anof, Ιιιπ. *Θqνo-ι' πρδλ. ι)μ,ιJa· 

, n6f, t}"-;f, dΙλόιJan6f. . 
. . ',lμiyaιoς, δ (~,.ιj.) .• , μΙ νδν, όμέναιος, γαμή· 
λιον ςισμσ, (ιδόμενον i:ιnό-. TQv συνοδευόντων τήν 
νύμφην κατά τι'ιν πρός την οlκ/αν τοΟ γa~6ρOO 
πορεΙον της. 2) νάμος.- Ι ΠOlΡ& β'Υν. - Υμ;'" 
(βλ. λ: ), 6 Θεός τοΟ γόμου, πρiι, -τiιν δποtον άΠ'ljuθ6· 
νο'ι.ο οΙ μ .. 'χοντl, .οδ yιiμoυ δι' 4σμιι.ο, άρχομίνοιι 
δl~ .cDv H~ι«llν cΎ,.ιj., ci Ύ,.....· Ιιoaξ., ~IIIΡ, 
cΎμά" cδ Ύ,.... ..• , λοι •. aHymen ο HymenA •••• 
'Ιμcyσι6ω, μιλλ. -cιNCIII' (~ιdιoa,Of)· (ιδω τ6ν ύμt· 

ναιον ' (τ6 γαμήλιον δσμα). 2> λαμ6όνω ώς σύζυ· 
γον, νυμφεΟΟμαι. , 
Uμcη\ιoς, δ (Ύ,. ... >. 'π&θ. ΤοΟ Βόκχου ι:ις ΘεοΟ 

τ",ςχαρός. ' 
'Oμπ6-nτεpoς, ο. (.,..p.ι-nι.,6to)· ό Ιχων' mt· 

ρυγας ύμενώδεις (ύμενοειδεΤς, ~ Ι. έκ μεμβρόνης, 
έκ δέρματος), ώς ή νυκτερlς. ' 
'lμcy-HTpiι.oς, ο. (.,.." + ' .. χ .. )' 6 Ιχων 

όμενώδες όστρακον, έπl ό'ι'Υι:1ων tχόντων λεπτό
τητα ~μένoς, τ. L λεπτοτόΤών (πο':' -τt; -colxclψIIt& 11-
~I λιπ.6'1:0Ι'0Ι ., μ.eμι5ρ&νιι). 
Ίιιiς, δOlρ. cίν.Ι ,,,-ff (βλ, )..1-
'lΙι'τερος, α, ό •• δ.ρ. μΙ η.6ιι'ς, 1&t,ll'1:. Ιν~«II'I. 

S' προο. (.,.-1,.,. Ιδικός, oaς, ιδικός σαςι, λ.~ .,..Ι~ 
U .0. «πιιντcJ ' ΙνιαχUΜ'νη xaιΙ δι' IH'lj, ΙΙντ.ν. xaι'1:A 
"(8'1.: 4 .,.. .... , ...... "",ιώ.-ι'Ι !δια δμQν κσρδια 

Η 



1',JlI8f!O' lιcd.1IO" · .. .,iJ, .=- τό μένος' ΙKόoΤOU Ιοξ 
ΙΙμών 11 Iιμ,./~yδa - εις τήγ οΙκ/αν σας 11IiJ f.ui •• 

.'lqtι (ΙΙνν. μιIα~ )-τό Ιδικόν !'Ο<; μtρoς, δ, τι όνι'\κει 
εΙς σδς, δ,τι σδς όφoρQ, ώς πρός ύμδς, ΙΙμεΤς.- 11 
nClp& nO~,IIwt, 'νΙΟ1:1 «ν1:1 1:α6 .6,. , . 

' iιιlιv (Α), -hor, 6' ~πτόν δtpμα, μεμeρδνO, 
μεμ6Ρόνη. 

'Enιμ.: Ιιμι;,. K~8. (1« •• ·IJ~: κναιιρ. IyO.'m_n. 
(δεσμός), SΥαtά-},t (έρρσμμένσς), πClλ-r.ρμ. ΙΙυΙ_ (6ε

λ6νη) (·sjfi·dhliί, nClA-OAClU, Altl (·sjfi-), λ18_ ιlυνι), 
siutl, λιττ, schiJf (Ρ6πτω), ACl-':, ιυο (Ρ6πτω)- ., Ιιιπ. 
ρl~. *Ijfi- ι*ια-), ·ιlν~ (Ρ6πτω)_ ,<$ 
. 'Υ-ΜΗ'" (8), -ΡΟ" δ' θεός τοΟ 'ι'όμου (πρΙSλ.lιμι
,..'0,).- 11 ώ, 1:ό Ιιμ,..ια, (βλ . λ.), 'ι'αμήλιον Qσμo, 
ιτό τρα'(οίιδι τοΟ 'ι'όμου.. . 

'Eτvμ_: τό Ιιμη.. τοί)1:0 'ν τφ γιφ'ljλΙψ 4αμCl1:1 
-lιμη .. lιμ., .. , Ιιμη .. lιμyσι' CΙS, Ιιμ"" c9 Ύ μ,..ι •• 
. (~, ά,λλ' ένΙοτι δ- χιι-.:Cι μ.1:Ρ. Ιχτι:ιaιν 'ν 1:Φ Ι~ιιμ6τρφ 
1:άιν Έλλ'ljνια1:lχων χρόνο)ν) Ο'}δεμΙαν ιχ" αχίαιν πρό, 
τό ΠΡΟ'ljγούμaνον lιμήΥ, «λ λ' ,Ιναι αυΥΥ. τφ ϊίμΥΟ,' ΟΙ 
ΙΙΙ1:ΡΟΙ τη; ciρχαιό Τ1jΤΟ' ciyvoo!iaIII 1) προαποιοίi~1:CιI .δ1:1 
ciγνooίiαι 1:όν πι:ιρΟινlχόν ()μΙΙνα. 
. δμμc, CιΙολ, χιιΙ ΙΙπ, αιΙτ. το!) Iι~ί,. 
Oμμι:~ αιΙολ. XClI Ιπ, ιillτΙ Ιιμ.ir. 
υμμι, ϋμμιν, αιΙολ_ χαιΙ Ιπ. δο •.• ου Ιιμιί,. 
δμμoc;, σ, αΥ, αιΙολ. ιiντ Ι lιμ6ι;, lιμτ1ρα,_ 
6μν-aΥόρας, ·αυ, δ (ίίμΥΟΙ; + ιIrα(>ιVω J' ό (Ιδων 

Ομνους, ύμνΥδός. 
ίιμ!έ~τσι, Ιιιιν. ΙΙν1:Ι δμ.."".σι, Τ' πλ'ljθ. KCΙθ. πρχ. 

τoίi υμΥ.ω_ 

ίιμνcΙω, ,π. ιiντΙ lιμΥΙω. 
ίιμνiομcc;, διιιρ. ciν.Ι lιμYέαμι", αι' πλ'ljθ. 1:01) lιμ"Ιω, 
ίιμνέω, δω~. γ' πλτιΟ. νμ .. εiίαι, θ'ljλ. μτχ. Iιμ .. εiίασ-

μιλλ. -.,ααι· ciόρ. αι' ϊίμ.""ασ · πρχ. ίίμ .. '1ΚCl (iίμ .. αι;)· ώ~ 
χαιΙ νυν, ύμν", έξυμνω, όνυμνω, έ'(κωμι6ζω, έπαινω, 
ACl~ c_nere (μιτ' αιίτ.) 11 παθ. · μτχ. lιμ"αVμιΥοr=περί · 
φημσς, ένδοξος, εύΚλεής, έξακουοτός. 2) ίν χιιx~ 
'ν'l" 6νειδΙζω, μέμφομαι, έπιπλήττω. λατ. Increρ_re. 
5) έπαναλαμι3όνω cτά ίδlΟ κοl τά ΤδlΟ), διη'ι'οίίμαι 
κατ' έπανόληψιν, όπαννέ~λω τι στερεοτύπως. λατ . 
dec_nt_re : .. ό. Υ6μα" νμ"Ιαι=έπαναλαμι3όνω κατό 
κόρον τόν τύπον τοΟ νόμου.- ΙΙμ1:ΙS., (Ιδω, ύμνω, 
ψάλλω. τpα'ι'0υδGι, διηγοΟμαι. 

6μνιιτiιρ, 'iί~o" χαιΙ 6μνιιτής, -αίί, δ (lΙμ"Ιαι)' ό 
έξυμνων, ό έπαιν"ν, ό έγκωμιαστής, ΡαΨΥδός, 
όοιδός. . 
. ύμνιιτός, tf, 6., Ρ1jμ . ,πΙΟ. τoίl lιμ"ι.· ό δεδοξο· 
σμένος, . ό έξυμνηθεΙς, ό τυχών πολλ"ν έπαΙνων, 
πολυύμνητος, περίφημος. 
ύμνiω, δωρ. ιiντΙ lιμ"Ιω_ 
ίιμνo-θέτιιlί, -αν, δ (i$μ .. αΙ;+.lih/μι)· ό συνδέτης 

ύμνων, λυρικός πoιητής.-ώ~ o~α. d Iιμιιo.nαιό,..ραψ 
Υδός, ποιητής 
ύμνo-ηό~olί, α .. (ίίμ"α,+,πα1ίαι)' ό όσχολοΙΙμενος 

περl τοΙΙς b"μνοuς υ ώ~ o~σ . , cJ νμ"αΜ1α,-ό πoιητr'ις, 
λυρικός ποιητής, ραΨΥδός. 

·YM"OI, δ' ώ; χαΙ νΟν, δμνος, ~σμα, c;M5ι'I, πρός 
τιμήν θεοίί 'Ιι ηρωος. 

'Enιμ_, ίίμ .. ο, ιΙναι αογΥ, 1:Φ Ιιμη" Β (βλ. λ.)- ΙSιwo,' 
~μιtιι, -."αι; (Πf-βλ.llμ."" ι 1'16"", -Ι"α,)-'(,πια1:ηρΙχΟ'lj, 
-ΙjΠΟ'l όfoΟΙU;;, δ,~ ΙSμ"α, εΙναι: αΟΥΥ. ΤΦ fιφσΙyαι, οΙονεί 
< ·fφ-"α, (οΙονιΙ ·ιίιφασμα., δ'ljλ. ισειΡά Ομνων.), f) 
1:f 'μη" Α (=μεμ6ράνα), ααιναχρ. syn'm_n· (δεσμός, 
ΟΙΟ,l,Ι *«συνορμονή ςισμότων.)- 'fI ίχ 'to!i lJlJit» (βλ.λ ) 
=lΙμ,,';' παιραΥωΥή 1:0ίί ΙSμ"o, « ·iίδ-μ05 1) (ιδjι6ι;), 
:ttOav7j χαιΟ' Ι2.υτήν, θάt ΙΙπΙΙχλιι, τήν μι-tά. του (ιμή" 8 
JuyyaVIIOΙV. ίάtν ίγινιτο διχτ'lj . 
6μν~ω, μιλλ. -.,αω (ν,44"φδ6,)' ~ ϋμνον Τι 

oμνouς, Οδω έπαινετικήν' t;ιδήν u χ:ι.8όλοu-, I)ΔW 11 μ.τ~ 
?U01:. a,l't. : ·lΙμ .. φδώ "'(>; .. 0 .. , - 11 = U''1Cfμφδί.ω (βλ.λ.), 
δΙδω x~.μoύς, χρησμοδοτQ , ' . 
6μν-φδfσ, fι (lΙμ"ψlJiClό)' τό Οδειν ύμνους- . ~σμα 

έ'(κωμιοοτικόν Ι -r-v., ~σμα, cb, 'χαι'Ι νσν . ύμνΥδ{ο '8 τ6 
έ'ι'κώμιον, ό Ομνος, ή έξύψωσις;- 11 χρηQμ&;, προ
φητική ι;.δή, ΙΙΙ, 1:6 XJlfI.μφδIa (βλ. λ.l. 
'μν~ iJιι <δμ';α, + "")' ό ~δων . δμνouς f) 

Φδός, ρoψc.)δδς, 6οιδ6ς 11.,.ιιΦιιJol ιιό,...-παρ8tνoι 
(ιδouσαι όμνQU(; .. 
. Ίμ6ς, .. (χΩιΙ ι§). Η, δeιp' 1&111 ••• Αν1:Ι 'μhιeO, 
(βλ. λ_Ι. 

δν, CΙI1:. 1;0& " (~).. λ.). 
δνις, .... (1&ΙΙΙ -,ο,), fι. ΙΙΙο. χιιΙ lννις, δ, χιιΙ 

ΑνYl" fι' τό όνlον, τό ιόνΙ., τοΟ όρότρου, διό το() 
όποΙου τ6 δΡοτρον όνασκόπτει την όρoτpιouμtνην 
έκτασιν [~.]. 

'Enιμ.l iί.ι, · ciΙSae . '1:ιιμ.· ιτιθ. (·ιιτ""", π~λ_ με:;
Υιρμ. sw_de (δρέπανον)' χαιτ' ι1λλου. πιΟ. ίί" .. ι~ < *Fo· 
1H.- (μlτ~ "'(Ιαιπ. *gvh, αοΥτ, 1:$ dφtιl, (*vogvhnls 1), 
πρβλ. Ήσυχ. _ιIφ;,,~· iί""ιι;, ι,ο.ι!,!», _6φστσ' δ.
α~l cI~6τρωιι . Άκσ(>ιιd .. lι;., λΙΙ1:, vδmls, ·eris ( • vog
vh-smis 1), παιλ·Υιρμ. 'o\(-9-n-1O (δροτρον), w_gnis 

. (ύνl 6ρ6τρου), 'χ pl~. *vegvh- (KiVTw, κεντΡώνω)_ 
-"Ηδ'lj fιπό 1:00 "λOU1:&IΙΧΟΙΙ fιπ,α1:,IpΙ~Oη 'fI χαιΙ ΙΙπό 11118-
1:ΙΙρω'l Υlνομiν1j διiι1:ή '1:lιμολ., δ1:1 τό fιιι~ παιΡc!ΥΙ'tCιιΙ i • 
.'01) δι, ίπιιδή δ j(otpo, «νCIcnιCΙιττιl διι!t τοβ :;uyxou, 1:ι:ιυ 
1:Υιν γη'/' 'ν 1:0~ClU1:ΊI ΠΙΡ~K1:cilolI ... (·ιίι: ~r, ίαπ. ·slls 
+*sn·, δπιρ .Ιναιl 01:0lχlΤον πoλtι«ρΙθμoυ δμιiδo, λi~εω. 
'χοοαιβν '1:ήν Ινναl.ν '1:0δ ρόnOo,.η -1:ij, ρινό;, πρ6λ. 

δημΟ1:. τιρμ. Inits, μια-Υ.Ρμ. ιnα., .ν&ΟΥ'ρμ . ιcbn_uze 
(Ρύ'(χος), lρλ. IOCC (Ρύγχος). 
'ϋo-ιίo8σfσ, 'fI (~Ι;+μQνα«)' μouσΙKr'I χοΙρων, χοι

ρOμOuσΙKή, μουσική διόΙΧσις καΙ όντΙληψις nερI μου . 
-σικης μΙ'! όπέχουσα τι"ις τ"ν χο/ρων. 
. ίιός, γιν. '1:0!i lι,. 
'ioo-Iιllμoς, δ (δι;+κwμα,>" 6οτόνη δηλητηΡιώ· 

δης, ό ζωμός τι"ις όποΙας πινόμενσς προl<ολεΤ κά
ρωσιν καΙ μανΙαν. 

ύιι-άΥΥCΙoc;, ." ('1Ιό+&πι1α,)- ό όn' ό'{'(ελ04J 
(όννελιαφ6ρου) Kληt)εΙς fι εΙδοπόιηθε!ς. 

ίιιι-σyιιδAI~ω, μιλλ . ·rci (f.πό+d7_1Itoμoa)· δΥ· 
ι<αλlάζω, έναγκολΙζομαι, λαμ6όνω εΙς τός όγκόλας 
μου, περι6όλλω διό των 6Ραχι6νων μου, περιπτύσ
σομαι 11 06τlll iv 1:1) μτχ. πιιθ'l)τ. πρχ. ,hOi IιmιγN8' 
1ιαμ.",,=ένηνκολισμένη (έχουσα έναΥκαλισοηl τό 
.τέκνα της. 

ιiη-σyιιδlιoμσ, ·στοι;, '1:ό (1ι_γN8UtCIII)' τό πρόσ
ωπον τό λαμ60νόμενον εΙς τός όγκόλας, τ6 προσ
φιλές πρόσωπον (σύζυ'(σς, τέκνο, 'ι'ονεΤς .λ •• ) 1ό 
όποΤον πεpιπτiισoεταΙ τις. 
ύπ-δyoρcύω, μ.λλ. -ο.' ~ _ι 'ιIδv, όπo'ι'oρt:ύω 

τι εΤς τινα, ' τοΟ τ6 ύno6όλλω, τοΟ τό όποδεικνύω, 
λαιτ_ ρr_eIr. v.,bls. 
ύιι-δΥω, πρτ. Ιιιι:,."α,,· μιη. fιmίIω- ιiόρ. ~'lιm;-

7a.70"· δ'ι'ω, όδηγω, φέρω τι, όπότι (OOOKότω τινός) : 
11_11 ζυγό" ώκΙΩι~ f,πnοvr=f}γε τούς ταχεΤς Τπ 
πους όπό .1όν ζυ'(όν, -τ:ούς έζεΙΙ'ι'νυε, «τούς fζευε, 
τούς fζεψε) l1:ή'l OΙUtYιv αημιιο. -χ,ι κιιΙ ιiνιυ τfj, «1'1:. 
tuy6,,: (ιmίγ"y Τππανς=ζευννύναι Υππους. 2) φi:ρω 
τι(νό) ύπό Tl,!v έξουσΙαν μου, ύποτάσσω" τήν αι~τYιν 
α'ljμClσ. Ιχll XClt ιII~ μίαον: fιπάyoμσΙ τι(ιιιι)~φέρω 
τινό ύπό την όπόλυτον έξουσΙαν μΌυ, καθυποτόοσω, 
l<oτa6όλλω 11 μέ πανουρνίαν παρασύρω τινά nρός τό 
μέρος μου, cτόν παΙρνω μέ τό μέρος μου., cτ6ν 
φέρω εΙς τόν σκοπόν .μου.. 3) όπcσjρω κότωιkν. 
έκκενω κότω8εν, λαιτ. subduc.r •• - RCΙO'lj't_, 1ι1l'0-
rαμiY." 1'αίί χώματο, - κα8ώςτό Χ"μα έΣΎΡCΤo 
πρός τά Ιξω (έξήνετο) όπό K~τω' (ιιαιΙ ι1ΡCl KΡUφΙώς) . 
- n ένό'Α'ω τινό εΙς τό δικοοτήρίον, τόν μηνύω, 
τόν κατανγέλλω, τόν φέρω κότω άπό τήν Uljιηλό · 
τερον κειμένην lδρον τοΟ δικοοτQO (fv'llDBlII iI χρΤι' 
αι;; -ιΤΙ; οιροθ, .116 ι ν1l'17αι) ι , Iιπcίγω .. ι.. w .. ό 
διxoαtιήρια1l-τόν φέρω (τόν σύρω) εΙς τ6 δικαστή
ριον κοί τόν 8έτω τρόπον τινά .:ιnό τήν κρίσιν του, 
τόν ένά'(ω εΙς δΙκην, τ6ν κοταν'(tλλω Ι fnd,.. .ιΗ 
"α .. άταυ .",ό ~ό" δίJ~_έ'(ΚαλΙ:;Ι τινα ένWιιιoν rf\S 
ΈκκλησΙας τοΟ Δήμου δι' fνκλημο, τοΟ όποΙου ι'\ 
ποινή εΤνοι ~νατσς Ι ~ήν αημlιαΙαιν το& CKoτ,!~yΘλ
λω. ΙΧ" χιιΙ 1:6 4πλ06ν 'ndyOJ ",,,ιi.- ιι όδη.,." 
τινο πΡάς τ6 tμπρός (τόν πΡοό'(ω) 6Ροδέως καί 
ι<οτό μικρόν, τόν πρoω8Gι 6αeμη~ν, λαι1:. InciJc ... e 
11 ~'(ω ..τινά ορός κόπου ΙφUφΙως KOI δΙ' όπότης ιι 
παρασύρωτινό (ίδlWς έχ8Ρ6ν) διό στρατη'ι'ήμάτ~ 



...... -.lισντι6ςω 

-Ν προτρέπω, παρασύρω, KOΤαnεΙθω, τινά νό πρόξr.ι 
TL- άι, ""οον, Unο66λλω εΤς τινα 1ήν Ιlitαν (τοΟ 
εfoηyoOμαι, τοΟ πρ06άλλω ΤΙ ώς δtλεαρ ci>oτε νό 
τόν ΠΕΙσω) νό . πΡόξr:\ τι, «τόν ξεΥελώ καΙ τόν παΙρ
lIω_~ .Tό ι.ι*ρoc;,.- ., ItIl8'lj •• , πaρaσυρoμαι, έξα· 
πατώμαι, πaρaπλανώμαι.- lν όπεξαιρώ, λαμeάVω 
KΡUφΙως, όποσύρω . ....: ν ., CΙμ.δ . , άποσυρομαι, όπο, 
χωρώ, άναXωpGι, άπέρχομαι, όΠOμaKρUνOμaι (KPU
φιως ii 6ρaδtως) Ι ,πΙ atPIl.L«" άnοσUpoμαι 6ρa. 
δέως ij ήσύχως. 2) nηyαIνω, υπάγω, προχωρώ (όρ
γό 11 χιιl μετό προφυλάξεων): νnσy.=ΙΙy. (-πή· 
'(αινε! έμπ~ λοιπόν ! έλα τώρα! 86Ρρος !) 
iιι-iy .. ycUς, 1ω" 6 (11πάΥω)' έργαλετον τεκτο, 

. νικόν (ο/κοδομικόν, τ6 cμυατρΙ»), διά τοΟ όποΙου 
ξίιouσιν η έnαλε!φoυσι τόν πηλόν, 1111' δ' «ταιριά· 
ζουν- τός πλΙν80υς μεταξύ των. 
'η-Ιyωylι, -ιι (fnci)'O-l) ' τό όδηνεΤν πρός τά έμ· 

πρός (η πρός κάπου) δa8μηδ6ν 11 KΡUφIως, δa8μιala 
προσανωγή. 2) όπότη, πανουρνΙο.- 11 ιϊμτ6., υπο· 
XWρ~ .. όπoχώρησις, άπομόΚΡυνσις, έnιστρoφή. 

, ' , μ.η. '4σομιιι (11πό+8dω)' δδω, (ιδων 
συνοδεύω (μουσικόν δρνανον), όυνοδεύω διά τt'jς 
φωνης.- 11 δδω ώς προανόκρουσμα. 

ιincιf, ποιητ. άν.! ~π6. 
'ιισι-δc'δοικσ, ποιη • . CΙν.~ 11nodlcJoaιc., πρχ. '1:011 

vnodciIω. 
ύιι-σιδioμaι, μ.η. 1σομ.ι, ιϊποθ.· δεικνύω οε

l!aσμόν πρ6ς τινα (μ..' αιί •• ). 
Δησ"Ι, 'πιρρ. (νnσι ποιη •• , άν.1 fn6)' Kότω8εv, 

κύπτειν καΙ φεύγει ν κότω8εν (cξενλισΤρώντaς άπό 
'κάτωι), διaφευνω Ώρός τ6 πλό'(ια: νπαι-θα Aιάσ6tι 
=«εΙς πλόγιον έξέκλινε, εΙς το(jμπροσδενι (Σχολ.) 
14 ιU (nIA.a.) ι1π.ι"" ιιpoβ.ίrαι-ή δέ περιστερά 
Kύnτouσα πρός τό πλόΥια φευ'(ει.- 11 ώ, πρ6θ. μεtdι 
Υ.ν . , OOoK6τω τινός, κ6τωθέν τινος, 11 πλαγΙως τι· 
νός, «στό πλάΤ έν6ςι , αΙ (ιΙμφΙποΑοι) νnσι</Jιι 
ΙNH~O, InolntlVO, = εΙς «τό πλάίι τοΟ δνακτος 
",σδμαινον αl 8ερσπαινlδες (CΙπό tijv αποuδ'l'jν 'ΙΙ)Υ 
~* .όν πιριποιηθ06ν). 

ιΠι-cιlδρΙoς, (a), ο, (fnό+.Ι-θιte)· ό έν υπαΙ~, 
όπ6 τόν έλεύ8ερον (άνοικτόν) ο(ιρανόν, ώχl δl1λ. 
όπό στέγην. 
h-cι"ρcN;, o,'-~nαi6(taof (δλ. λ.), χαι.« τδ π)..Τ· 

α.ον ιίι, οΔα. 'ν .1) φριία.ι Ι, Iιnσi6(tqJ - Acx •. ιυb 
Dιο-fξω εΙς τ6 δnαι8poν, εις τόν έλεύ8ερον όέρα, 
εΙς όνοικτόν (μή έστενασμένον) χώρον ~ ώα. ιb, 
o~. "ι_ι..... Ν ι1nσι.,., Ι) fnσa6(to, ('νν. 
yIJ)=ή όναΜπταμένη χώρα, όνοικτός χώρος, ΟΙ 
ό'(ροΙ, τά έξω τ"ς πόλεως. 

6ΙΙ __ ... ·-.πΟ".ΙΟΙ (δλ.λ.), 66λλω πΟρ όπό κότω 
fι KpuφIως 11 μ-ςφρ., _πΙ Ιρι.ο.ο, _ Τι &λλοιι ItIίeou" ωΙω 
(φλεΥωl δa8μηδόν, σΙΥοκαΙω, κουφοκαΙω. 
,"ιν'σσoμcιι, CΙ.oς. -Tτoμar μιη. -ξομιιι, CΙπoθ: 

ώ, χιιΙ νilν, ύπαινΙσσομαι, κάμνω όπαινιγμόν, δΙδω 
νυξεις, υπονοώ, όποδηλώ. 

6ιι-αιρi .. , Ιιιιν. civ.1 .Ι'ΙΟΙ (δλ. λ .). 
6ιι-iΙ .... , ιitt. .... ... , μιη. -Ιω' όρμώ 000-

κάτω τινός, «τοΟ χώνομαι ατό κοντόι (μ ••• cxlt.). 
- • όρμώ κάτωΜν τινος, έξορμώ κότω όπό τι 
(μιoςeι y&v.). 
υη-σι.ι6.oμaι, ιςαιθ.· αΙσχύνομαι κόπως, έντρέ· 

πομαι όλΙνον τι 11 μιt' oιl'l:, t06 π~ctyμ. η χαιl μ •• dι 
διπλfj; ιιίτ . (προα. χαιΙ ιςΡΙΙΥμ.) : "'n.aoxV.,oμιIl ~ιιιd 
~ι-έντpέπoμαl τινα διό τι. 
h-afTιoς, ο. (fni + .Ι~Ι.)· ιJ Ι, aIcl~ ~, ό 

ύπό κοτη'(ορΙαν, ώ, χαιΙ yi)v, όπαΙτιος, ιJπ6λoγoς, 
ύπεύθυνος, fvoXoς, διό τι 11 ;'παΙη6, ~ .. ι=όπευ8υ· 
νος (όπ6λογος) εΙς τινα (ένώπιόν τινος, πΡ6ς τινα) 
11 fnσl~a6, ~ί"Ι ~ι"' (f) fm, ~Ι'Οf>-6 fvavrf τι· 
νος (προα : ) ύπεύδυνος διό τι • . 
h-διιόlι, 'ιι ( •• ίιΗoW.)· " xcl νllν, " όnaκofι, " 

εύπεΙ8εια, (ιποταΥή. 
nooά.oισov, δ.ρ. 4ν,1 fndιc ... ", .0'1:. ιιορ, 

«' toll ·/ι_κο". 
' ..... oiv, μ.λλ. ·.Η"" .... ι· ιςρχ. -ιιιcιf.,..· άκρο-

ώμαι μετά ΠΡοσοχt\ς, όKOUΩ μετά ΠΡοσοχ"ς, δΙδω 
προοοχήν 11 όKoUω (πoU μέ κάλοον " μοΟ λtyouν 

τι) καΙ άΠΟΚΡΙVQμc:ιι -{δΙδω όπόντηαιν, ~ντώ).- ι.. 
. «άφouκρόζομαι», προσέχω, δΙδω πραοοχήν ( ..... 
Υ.ν. 11 δο •• ) Ι αιιxνrι ,πΙ θιιρωρφν, όποκρΙνομαι Εις τό 
κτυπημα τt\ς Mρaς καΙ τήν 6νΟΙΥω. 2) (ιπaκoόω 
εΙς τινα, υποτάσσομαι εΤς τινα (μ.τ!l\ Υ.ν. ιςρocι.) 11 
CΙπoλ;, όποτόσσομαι, σuμμσρφoOμαι. . 
ιΠι-ΙΙcΙφω, μιλλ. - ψω' όλεΙφω έλαφρCις, όλεΙφc..: 

όλΙ'(ον.- 11 έπιχρΙω.- μΙαον, όλεΙφω έμαυτόν (i; 
κάτι τ6 Ιδικόν μου), 6λεΙφομαι : fnσA8iφoμιza rovs 
ίιφ:θcιAμoν~-=άλεΙφω έλαφρώς τους 6φ8αλμους μου. 
~lEUoμσι, προα •. fnaAnίco, ιiπoθ. (lιπό+ιIA81ίΦ)' 

άποφεύγω, διαφευΥω, έκκλίνω, ύπεκφευΥω έπιτηδεΙως 
(μ •• ' αιΙ~) 11 xιι.dι .ό πλ.Ταοςον 'ν .11 μ.χ .• 06 ιϊορ . αι' 
(ι_MvdμCHf. 

ιiη-cιAAΙy~, fι (;'nαλλάσσω)' όνταλλανή, έναλ · 
λα'(ή. μεταλλαγή, όλλαγή.- 11 ~'I).oρ. αχfjμαι λ6ΥΟΙΙ, 
Χ«θ' δ τό μέρη τμήματος ΤΟΟ λόνου φαΙνονται έν

. αλλασσόμενα μεταξυ των: π. χ. «ο;," [ση ~o;;τo 
φιΑ."θρωπΙα dAA' lρω~., «ο;'" ώeyΙζ8~o, dAA' 
lμιIl"no •. 
ιbι-alΙάασ .. , ιioςτ. -ττω, μeλΑ. 'ξω' άνταλλάσσω, 

tναλλόσσω, άλλόσσω, μεταβάλλω έλαφΡώς (11 όλΙ
Υον). 

ιiιι-ilIξας, μ.χ. ΙΙορ. ιι ' .06 vnaAvcJxm (βλ. λ.) . 
ιbι-δluξις, •• ~ Υι (\ιπαΑνaχω)' 6ποφυνή, διαφυ

γή, έκκλισις, παρέκκλισις. 
ιbι-Ιlύσ.ω, μ.λΑ. -ξω·μ.χ. ιϊορ. αι' ;'παAνξα~' ώ; 

.δ fnαΑnίομαι (βλ. λ.), άποφεύνω, έκφεύ'(ω, διαφεύ· 
'(ω, διααt;Jζομαι, έκφεύνω έπιτηδείως, ύπεκφευ'(ω 
(μιt' «lt.) 11 %e.io~ \lπαAνξα,=άπoφuγών τό χρέος, 
όπαλλαχ8εΙς ooτoO (χωρlς νό τό πληρWσl;1). 
ιbι-σνα-yιyνώσKω, μ'Υν. -Υίνώaκω' μιλλ .• ,,-,ώ

.oμa,· όνανινώσκω ώς έν πρoλό'(~, άνανινώσκω 
προεισσΥωΥικώς, προανα'(ινώσκω. 2) όναΥινώσκω 
dς έπήκοον (δημοσίQ). 

6ιι-aνα-ιιινΙ .. , μ.η. ·"σω, «μ.δ.. έγεΙρομαι καΙ 
6πέρχομαι, «σηκώνσμαι καΙ φεύγωι. 
6ιι-aν-αl'σKω, μεΗ. • •• αΑώσω· καταναλΙσκω 

(κατασπαταλώ) 8σδμηδόν καΙ κατ' όλΙγον. . 
ιiη-cινα-στΙτιoν, ρημαιτ. ίπΙθ .• ι;ϊ} \lna"iocaμaa ' 

πρέπει τις νό έ'(εΙρεται έκ τtjς θέσεώς του (διdι νeι 
.Tj'l παιραιχωρΊι .ι, πρισδιίtιρ6ν tou). 

ιiιι-σ.α-x .. ΡΙ", μιη: '"σω' άι, χαιl νΟν, υπανα· 
χωρώ, ύποχωρώ (όπισδοχωρώ) 6λΙ'(ον κατ' 6λΙ'(ον fι 
KρlJφΙως. 
Ih'ι-σνδρoς," (fnό+dtttte)' ώ, χαιl ν6ν, δπαν· 

δρας, ή υπό τόν δνδρα ιπαντρεμtνη-, ή συνεζευ
νμένη, έγ'(σ!Υος. 

ιiη-cιν-ιιlώΙΙΙ., παιθ. CΙ6ρ. cx· τ06 M.t'CIAlσιcOl· 
υη-σνίά .. , μ.η. -άσω, Ιιιιν. -ήσω' όλΙνον τι στε· 

νοχωρώ τινα, τόν άνιώ, τόν πικρσΙνω.-παιθτ, •. , εΙμαι 
κάπως-.στενοχωρημένος (λυπημtνoς, πικραμένος). 

ιiη-cιν-'στιιμι, • .... ήσω· CΙ6ρ. cx' ·.,8σπισ.· κό· 
μνω τι νό ένερ8ι:! τό σηκώνω κατά . μικρόν καΙ τ6 
στήνω.- • παιθl1'" μ.t!l\ 'νΙΡΥ. ιϊορ. β' -α"lσπι,,' πρχ' 
·."ισπιΧ.· έyεΙρoμaι, σηκώνομαι (έξαφνικό) Ι 'πΙ 
θηr;.χμαι.ο" έκπηδώ. άναπηδώ, τινόσσομαι έπόνω 
έξαφνικό, lξεπεηέμαι ξεσηκώνομαι» 11 fnσ.io~aμιII 
nι, Ι~.~σηKώνoμαι όπό τήν θέσιν μου έκ οε80· 
σμοΟ πρός πρεσ&Jτερον lστάμενον δρ8ιον, .1, .όν 
6notov χαιΙ .Τιν παι~αtχ ωριίl. λαι •. a ssurgere alicull 
Inσ,Ισ~αnaι "ί, ne8σβv~leΟΙi=σηκώνονται C:Ιστε 
νό κόμουν χώρον εις τούς πρεo6uτtρouς (νό κα· 
81σouν~ παραχωροΟν τός θέσεις των εΙς τοός Υε· 
ρoντoτέρouς. 
'η-σ.-ofΥ'" η -ΟΙ1"1"; μ.λλ. .,.,. όνοΙ'(ω -κό· 

τω8εν Ι όνοΙνω κατ' όλΙ'(ον Τι KΡUφΙως Ι fnσ"lyoι 
",cμμaR-κpuφavoIyω έπιοτολός. . 
ιιι-σ.nν, Ιιιιν. .ι ... μ.λλ. .,..01· fpxoμor fι όπά

Υω εΙς συνόντησΙν τινος ι.τ.. ιb, iχθρδ, .τ ... , φΙ· ' 
λος), προϋπαντώ συναπαντώ, συναντώ.- U μτφρ •• 
όποκρΙνομαι, όπαντώ, f) άντιλέΥω. 
. 6ιι-ά.ιιισις, -coιr, 'ιι' τ6 πΡοΟπαντδν. tι προϋπάν-

τηοις. 2) όnόντηαις, δπόκρισις. . .-
Π-cι.τι6ς .. , μιλλ. 1σOl' fpxoμar fι όπόΥω εΙς 

σuνόντηoιν. προϋπαντιίι, έξέρχομαι εΙς nρoonόντη
σιν (μ. •• δοτ.) 11 τ., αιι}-τ*, cnιμ. Ιχ.ι xOlI μ •• ' .1 •. 
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ιin-twcιlcw, μιλλ . ·"οω· άπειλω KρυφΙως(μιτάt &οτ.) 
ιiιι-άιι-c .... Ι'd+.ιπό+.ι~) · όπέρχομαι (όποχι.>

ρω, 6ποσύρομαι, όπOXc.ιρώ) λόθΡQ ii κατ' όλΙγo~, 
ιiΙΙ'σιιo-ιιIν~ω, μιΗ. -ΙΙσω. ~μτδ: όποσύΡομαι 

(όπομακρύνομαι)' μικρόν κατό μικρόν tι κρυφίως, 
έξολισθαΙνω, (ξεγλιστρώι Ιμιτάt Υιν.).-ρ,lμ~τ. ίπΙθ. 
MCΙ_"Ι~.σ,,=πρtπει νό όπομακρuν8t.\ τις, νό 
ιξεΥλιστρήσι;ιι. 
ιiη-σηo-τpίιω, μ.η. ·.,.,.ξαΜCΙΙ χαι! ·~gμαVμcιι· 

άπομακρύνομαι τρέχων cχωρlς νό μέ πόρουν χαμ. 
πόρι .. , « ξεγλιστρώ κρυφόι . ' , 

ύιι-άιιτω, Ιcoν. ιίντ! ~φCΊιπ~ω (βλ. λ.). 
σΥ'"'Π. -Ρ, τό, ΙΙΧλ. (ιiλλάt Υιν. iJncιlα~ xαιτάt Ε. κ.), 

πραΥματική όπτασΙα (ΠΡΟΥματικόν, άλη8ινόν, δΡο' 
μα), τήν όποΙαν Βλέπει τις έν έΥρηγόρσει, x~Ι ο!ιχ! 
x~θ' ϋπνol.l~ οπω, 'Ιό 01lClI (βλ. λ . ) : αWc ό_, άλλ' iJ· 
nCΙQ=δχι δνειρον (δηλ. πλόνη) όλλό πpoγμαΤΙKό~ 
της.- U 'iι οιΙτ. χιΤτοι\ χσιί ιiπoλ., άι, &πιρρ. : ;;ncιI
έν έΥρηΥόραει, έν κατοοτόσει έΥρηΥόρσεως ιι 08.ν, 
δντως, πρόΥματι, όληθώς, τι;> δντι [σχοτ. _τι.ιμ.· Τσαι, 
τόν μΙτον 'tij, ' ίτl.ιμολΟΥΙΟΙ' τη, λ'~ιω, Π8Ριίχιl "ι ση· 
μοισιολ . ιiν'tΙθισΙ, 1. Υι' πρό, 't-r,v λ . lf"cιl, 1)/1;1, ίν ~ 
οιΙολ . ~ιoιλ. ιlχι ΠΟΙΡΙ'tιιμολΟΥηθij πρό, oτijv πρόθ. άtιά] . 
ΔησΡΥμσι, !coν. ιiy't! 6ηΙΙΡΥμσι, ποιθ. ΠΡΙC. 'toi) 

Μάρχω• 
ιiη-άρyυρoς, α" (~ιπό+&ρyνIσ,)· ό έχων δρΥυ· 

ρον κότωθεν, 'Ι. Ι. ό έξ άΡΥύρου κατεσκευασμένος 
καΙ δνωθεν έπιχρυσωμένος U έπl πετρωμάτων πε· 
ριεχόντων φλέΒας όΡΥύρου R έπl μεταλλικών ού· 
σιών περιεχουσών πσσοστόν άΡΥύρσυ.- 11 ό με
τατραπεlς εΙς δΡΥυρον, ό πωληθεlς άντl όΡΥύρου. 
- I11 6 έπάΡΥυρος, 6 έπηΡΥυρωμένσς, όσημσκσ· 
πνισμένος.- ιν ό μισθωθεlς δι' άργυρΙσυ, μισθω
τός, όΡΥυρωνητος, εύδωρσδόκητος ωνισς. 
6η-σρνος, σ" (~πό+άρ,,6~, γιν. 'Ιου άμ,,6~)' ό έ

χων τόν άμνόν ύπσκότω, ή θηλόζσυσα άμνόνΙΙμτφΡ . , 
ή θηλόζουσσ Βρέφος. 
Διι-αρξις, ',ω~, 'iι (~ιπάρxω)' άι, ICOΙ! νυν , Οπσρξις, 

τό ύπόοχειν, ή συντήρησις, ιiντΙθ. τφ ιI,ιvπcιρξlcι 11 
ή περιουσΙα τινός, τό ύπάρχσντά του, τό όya8ό του. 
υη-σρηόςω, Ιων. ιiν -: l ~φcιeπάζω (βλ . λ.). 
ιin-αρxή, i) (~πό+dρχΙ;)' ώ, X(l\! νυν, ή ύπαρχή, 

ή όρχή 11 έξ ~παρxης=ώ, κοι! νl)ν, έξ ύπαρχής, έξ 
όρχής, έκ νέου, πόλιν. 
ϋη-αριος, δ (~πό+c1ρxω) ' ό όρχων (ο διοικών) 

ύπό τός διαταγάς έτέρου, ύποδιοικητής, ύποστράτ
ηΥος 11 όντιβασιλεύς 11 π~δλ. χοι! 'tό σημιρ. iίπαρxσ, 
(έν 'I~ γ ί .. ηiιν NΙXI.I'tlxwv). 

ύη-άριω, μιλλ. ·ξω· ιiόρ. οι' ~:πiίeΞCΙ' ΠCΙΙθ'1Τ., ιι:ρχ. 
1ίπηρyΜCΙΙ (κιχ! ~:πiiρyμcιι), Ιcoν. 'aeyΜCΙI' τ' Αν. ι,π.~σ . 
~:πiiIΗτα (~πό+c1ρxω)' δρχομσι, κόμνω όρχήν: 1) 
μετ~ γιν., κόμνω άρχήν τινος, όρχΙζω τι , δ1~ άφορ
μήν πρός τι. 2) μa'tιΧ μ'tΧ., δρχομαι ποιών τι, όρο 
χ ίζω νά πράττω τι : ~πάρxιι ή παιΦtι ΤΙ1lCl""αύτός 
πρώτος κάμνει καλόν εΤς τινα, κάμνει τήν όρχήν 
της πρός τινα εύεΡΥεσΙος. 3) μιτ* οι!τ., ~IΠάex" 
εlJ'eΥεαlΩS' (οι!τ . πλ ·r,θ.) ,τ, ~ι"cι=άρxΙζω , έ\' ιJ νό 
εύεΡΥετώ τινα, παΙρνω τήν πρωτοΒσυλ(αν εΙς τό 
πσρέχειν εύεργεσΙας εΤς τινα (έΥω πρώτος τόν 
εύεΡΥε1ώ) 11 πιχθτιτ. , ~ιί 1Μ ~ι"σ, ~mJlyμaN=OI όρ
χοΙ αl γεΥενημένοι ύπό τινος, δ,τι δλλος τις έχει 
ήδη άρχίσει νό κάμνι:ι Ι ~ιί πιιρΩ ~" θιώ" ~ΠlJI
Υμa1lCl=δ,τι έχει δoθί'j ήδη ύπό τGιν ΘεGιν (01 πρός 
τούς όνθρώπσυς ευεργεσΙαι των) 11 ιiιι:po:ι. ;,mι,,.~α 
CΙννOϊί=εΤXεν ηδη γΙνει όρχή αύτοο. 4) ιiπoλ. , άρ· 
χΙζω, κόμνω όρxήν~- 11 έρχομαι εΙς φως, όνσφαΙ· 
νομαι. έμφονΙζομαι, άναπηδώ, όνοφυομαι, φυτρώνω. 
2) ύπ6ρχω, εΤμαι : Ιπι;οα . 6πά,χιι-τό πρδΥμα (τ6 
ζήτημα, ή ύπόδεσις) εΤναι δτι ... , πρόκειται περl τοΟ 
δrι ... Ι t) fncίtX.wCI σlισ&.=ιb{; χοι! νθν, ή ύπάρχου· 
σα (ή ώρισKoμtνηl περισυσΙα Ι " t')ncfrxovσcι τιμι) 
= ή tκάστοτε rl'txouσo τιμή (IίΙoιδήrςoτ. χαι! iv 11-
·/ιιι). J). εΤμαι ε.Ις τήν διόeεoΙν τινος, εΙμαι nρό. 
θυμσς, εΤμσι ΙΤοιμος.- •• , τό . 6."ιιμ.ι (δλ .• λ.), 
υπόκειμαι ως 6όοι<;. λαμ6όνομαι ιJς δεδομέ.νον : 
τ.vτ_ McίtXσ,,~Of, ~"- fIt.,x6"._-hII ροιl
Ιlι, Υ, qu". CUIR ίΙ& .Inf - τ06των . oQτως έχ6.ντων, 

τούτου δoθtντoς.- ιν όνή"ω εΙς τινα, -τοΟ πέ· 
φτω εις τό μερ/διόν τOUι Μ ίπ! προα. " εΤμαι άφωQΙ · 
ωμtνoς εΙς τινα. 2) OI.lXνdι Αν τ~ μτχ. d- 6ncίt· 
xo"~."., lCαι! νl)ν, τό "πόρχοντό μou, ή περισυσΙσ 
μου, ιτό 616ς μουι Ι 11Ι0. ~ιί ~πά,zo"I'.=ή παρούσα 
κατόστοσις πραγμάτων, ή όπόρχouσo κοτόοτοοις, 
~ αl ύπόρχouooι ΔUνατότητες,Olύπόρxouσαι εόκο· 

· Μαι Ι Ι,. τσι" 6_'Ζ6""", fι dnό ~." '_,χ6,,--
· σύμφωνα πρός τό μέσα πού διοδέτει fKOoroς, όνα· 
λόΥως των διατι8εμtνων μέσων. 3) :ixpoo. ' ''' 
χιι μοι-όνήκει εΙς έμέ , έχω l1iπάρ~μ (μιτ~ δοτ. 
χαι! :iπ~φ.)-εΤναι δυνατόν εΤς τινα, ' τοΟ εΤναι έnι· 
τετραμμtνoν, νό ... ιι οϋτφ ICOΙ~ xoι't ' ιiπόλ. cιιΙτ. μτχ. 
~πά,xσ" ... όφ· ώ (δν καΙ., έόν .. , 6ηειδή χλπ . ) εΙναι 
δυνατόν ... , ώ, τό Ιξό" (δλ. λ.).- V ιΙμοιι "-:πιιexσ~ 
(δλ. λ . ) , εΤμαι ύπσδΙOΙKηn'ις. 

ιiιι-σσιιΙδιoς, σ" (~πό+άσmr)" ό ύπό τήν ΟΟπΙδα 
"ν, ό κεκαλυμμένος μέ άαπΙδα 11 Ι-αιr'ιJισ~ ,.6σμo~ 
-τό δπλα τό πρoφuλόσσσντα μέρη τΟΟ σώματος 
τσΟ πολεμιστσϋ, Oιtω. ό θώραξ, αl κνημΤδες Χ. ιΙ. 

ιiη-ασιιιστΙ;Ρ, -i;eα" χοι! ιiιισσιιιστlις, -011. δ 
(~ιπcιαιπ[ιJισ~) ' ό φέρων- τήν όσπ.Ιδα, 6όσπιδοφό· 
ρος, όπλοφόρος, 8ερόπων τσΟ στρατηΥοϋ ('toi) δ· 
nc.(ou φs~a ι 'ΙΥι'Ι ιiσπΙ~IX). 2) ίν τΙ; Μοιχ.lJονlχΦ στριχ · 
~φ ;,ιπααιπιατcι& έχιxλoUΝτo πεζοί σωμστοφύλακες 
άσπιδοφόροι, όποτελΟΟντες lδιαΙτερον τμί'jμα μεγό· 
λως τιμωμενσν. . 
Ιίη-αστρος, σ" (~ιπό + &ιJ~,σ,,)' ό ύπό τό δστρα 

ων ιι ό ύπό των όστέρων όδηγσύμενος. 
ιiηστιιιός, rί. ό" (iίπcιτσ~ 11)' ό όνήκων fι όρμό. 

ζων εΙς ίιπατον Ο ό όνήκων εΙς την χορεΙαν τGιν 
διατελεσάντων ύπ6των, ),01';. cοπιυl&Γίι Ν ό έχων 
ύπατικόν άξfωμα, λοιτ. coηSUΙΔΓIι. 
ϋηΙτος, '1. '17", ώα. χοι! ·α~. '17". σI.lV'tιτμ. ιiντ! τοί) 

~:πaρτcιτας. Οπω. τό λαιτ. summuι ιiντ ! suρremus' u
ψισrος, όνώτατος, ύπέρτατος, πρώτος (ΙπΙθ . '101) 

Διό. πιχρ' Όμ.) 11 σΙ νπαται=οl δνω 8εοl=λοιτ. suρeΓί 
ίν ιiv'tleίoll πρό, 'Ιό χ8ο6"ισι Υι I .. aeσI = ΟΙ ύπό τήν 
ri'jv, ΟΙ θεοl τοΟ ·~δoυ=λoιτ. inf.ri. 2> _π Ι 'Ιόπ(,l.Ι. 
6 ύψηλότατα κεΙμενσς, ό έπί της κορυφης εύρισκό· 
μενος, τ6 όνωτατον σημετον : ." nvefj ~Iπά'Cf1= 
έπl ri'jc; κορυφής τi'jς νεκρικής πυρδ,ς 11 μιτάt Υ_ν . 
(ώσ_! ij'to ιι:ρόθισl, 'νίχοι.ισοι δύνσιμιν bxape. βιχθμου) : 
iίπcιτσι λιχ.",,, σ~ρσφσιJι"σννl'ιιι-περιΙπτανται ύψη· 
λό ύπερόνω τi'jς φωλεός των. 3) ίπ! ποιότητο., 
6 όνωτατος, ό κόλλιστος, 6 δριστσς. ..) in! χρό
vou. Ισχοτος, τελεuτaΤος. Aoι'l:. IUΡΓ8IIIuι.- 11 iίιπιι· 
~α,. άι. οl1σ. -- ό τών ΡωμαΙων consul, ί; οΙΙ XOl! 
'ΠΙΙΤΙΗό, (δλ . λ.). . 

'Enιμ. : iίπcιl'σ~ ιiντΙ *iίnaμo,=olXvoxp. UΡ&mά·l.l, 
Ζ_νδ . upem", ιiyyλ-σαι~ . · uf.m", πρ6λ. λαιτ . summuι 
(*suρ-moI, δμ,lρ. μaιJασ~σ, ιi'l", ! *μια •• μο,-σαινσχρ. 
m&dhΥ"mό·l},του ·ΙΙ~O' σχημαιτιοθίντο, χσι,;' ιiνσιλo · 
τΙοιν πρό; τ~ ~.~ιιιτσr. Ι"ΙΙ~O" ιJ8Hιι~σ~ . 
ιin-αuyάςω, μιλΙ.. ·άαω· άρχΙζω νό φέγΥι.ι, 00' 

γόζω (φέγΥω, λόμπω) κότω8εν,ύποφωτΙζω, ύπσφω· 
σκω.- 11 μ'tδ't . φωτΙζω τι(νό), κ6μνω τι(νό)νό λάμπι;ι. 

· ιin-σuAcω, μιλλ.-ήαω· παΙζω τόν σύλόν έν μου· 
OIKt.! συναυλΙQ, συνοδεύω την μouoικήν σuμφωνΙαν 
μέ τόν αύλόν. 
διι-σuΑος, σ" (t')nδ + σ;'17)' 6 ύπό τήν αύλήν ~ 

ό έν τι:i αύλι:\ εύρισκόμενος Ο ClH''';;~ iSnαvlο,-ύπό 
τήν σκέπην τi'jς σκηνi'jς, ύπ6 τήν σκηνήν. 
ιin-συxcνιoς, cι, σ" . (~πό + σ.%Itιι)· 6 όπό τόν 

ΟΟχένα. ό ύποκότω τσΟ αόχένος'1;)ν Ι ~. σ~. ~cl 
6IΠ8νχ"ιο" .- τό προοκεφάλαιον (~ 'tLβiμIvov 611:ό 
'ι:όν cιιUχ'ναι) . 
...... στΙμσι, μι'tdι ίνlρτ. ,"ορ. β' ..... η". npx. 

.. ~ol',,_ · όφΙσταμαι (όπoσύρoμaι, όnoμaιφ(ινoμα~ 
6οθμηδόν Υι κρυφΙως .. 

Ιιί •• ιρις, σ" (t')nj+ιIφι4r)' 6λΙ'(ον Τι όφρώδης, 
όΥρός, . νστερός. 
. ........ ν ....... δ , fι (Mό+cl",ωtι)' ό όλΙΥοντι 
διppωv" • 6λίΥον τι όν6ητος.-αuτχρ. ~".~ .. o,. 
tιι4δαι, Ιιον. ιiντ! '_ι.ι, Υ' sA,lQ. _ · ... ,μι 

(IΙιJ)·. · 
. · ..... ΜΑ.Υ, 'όρο .' 10D 6_141~ 
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Ιιι-'yyleς, •• (v.d+l,.,v.,)' ό ύπό έΥΥύην (έΥ
Υύησιν) δια1'έ:λών, χιχΙ /)'1\ : 1,) ίrιΙ πρo~ciιπων, 6 Υε
ν6μενος έΥΥυητής, ό ,δoUς έΥΥύηοιν, δθιν ίιπεύΒυ

' νος, ύπόλογοςΊ 6 tκτεΒειμένOl; εΙς ποινήν, ό ύπο
κε/μενος έlς ποιν"'ν (ώς έΥΥυητής ι: .π.""ιιο, π1". 
"-""ov-6 ως , έΥΥυητής ύπo~εΙμενoς εΙς οΙανδή
ποτε ποινήν έκτός rής τoCί θαινάτοο. ' 

ιίιι·cδάμνά, Υ' 'ν. πρτ . τ06 ~IIόδιi.μ""μι. 
ιίιι·ΙΔΔCι •• ν, 'Κ. CΙντΙ ~πι!"'ιocι •• γ' πληθ. Iiop. οι ' 

το!! fnodIlcJ:u. 
uw~kIξa; iόρ. QL' τοίί VnOδIiH.VJU. 
ιίιι·ΙΔCιιτo, ίπ . Υ' 'ν. ιiop. 6' του 1ιπocJιxoμcιι. 
ifιι.ίδρδμoν, ιiόρ, δ', τοίί {ιΠΟ",.ΧOlJ . ' 
ιίιI-iIiv, ιiόp. 15' τοίϊ νποΗω. 
iw-CΔiί.cτo, ίπ .• ( 'ν. μΙα. Gt'J? οι ' τρίi νποδυω. 
h.c8cρμ(ινΙΙΙν, ;ιοιθ. ιiόp. ιχ' του iIno(J.Ieμcιl"OJ. 
n-cιδ6ιίιιν (νπό+ιΤcJω), μισ, ιiόρ. 15' "νι\) εν.στ . 

'ν xp'i'jOII (ιiH' ώαι! '; ίν. νπι,cJoΜCΙΙ)' !)εωρώ κότω· 
ΙΧν, θεωρώ, παρα1ηρώ. μτιΡρ., δυσπισΤώ, ύποπτεύω, 
λ«τ, IUspic4rl, 
η .. ΙιιΙΙον, ιiπpφ. iιιnIIHCΙ(J.al", ποιητ ιi6p. 6' τoίi 

δΙΙΙΙΗω, 
ιίιι •• ιιιτΙον, ρημ. 'πΙθ. ,;oίi νΠΙ'ΗUΙ (βλ. λ.)' πρέπει 

τις νό υποχωρήσι:ι (νό ένδωaω. 
6II-dKu, 'π. 6ιιο.Ιιιω· μιΗ. -ιΙΙOJ Υι ·εIξoμcιι · 

«6ρ. oδmi'fCI, 'π. 1ιπ6_lΙιι' ποιητ, ιi6ρ. δ' 1ιπεt .. αθο.' 
όπσχι.>ρGι, όποσύρομαι, όΠOμαKρUνOμαι, όναχωΡώ: 
(ιΙΙΙΙΗω n.ί Ιδιι,,,=όποχωρώ τής θέσεώς μου καί 
τι')ν πaραxωρGι εΙς δλλον (χόριν δλλου) Ι Vπεt .. ω 
.... ί 16)'Φt' - πoραxωρGι εΙς τινα τό δικαΙωμα νό 
όμιλήσr,ι πρώτος 2) μιτ' οιΙτ., διαφεύΥω, έκφεύγω, 
ι ξεΥλιστρώι: χιί,., lμAr ιιιι6ιιξι - έξέφυΥε τών 
χειρών μου (<<γλύτωσεόπ6 τό χέρια μouι).- 11 ύπο
χωρώ, ,ένδΙδω 11 γινιχω" ύποτόσσομαι, πειθαρχώ, υπ
ακούω. 

iiιι.cιμι (1ιιιόtιΙμl)' εΙμαι υποκότω, λοι •. subesse 
(I1Ι'1:& δο'1:. ): φΙ1 .. ιι .. οl ιI.cJea,lμIρ 6ΠΙιιοι μa1άθeφ= 
ΟΙ καλύτεροΙ μου φ/λοι εΙναι υπό τήν στέγην μου 11 
ΙπΙ [πιtων, ~μι6νων χ.'1:.δ., εΙμαι ύπό τόν ζυΥ6ν, εΙ
μαι έζευγμένος εΙς τό δρμα.- 11 εΙμαι Υι κεΤμαι 
ύποκότω, ύπόκειμαι εΙς 6όδρον 11 εΙμαι εΙς τόν πυθμέ
να. 2) προϋποτΙ8εται, λαμ6όνεταΙ τι ως δεδομέ
νον, ΥΙνεται δεκτόν, 3) ίπ! πριxγμιiτων, ύπολεΙπο
μαι 8 όπομένει ύπόλοιπον, επειτα όπό κόθε τι δλλο. 
- 11 yινιχώ~, εΤμαι πρόχειρος, εΤμαι είς τήν διόθε
σίν τινος, εΙμαι εΙς τός διαταγός τοο.- ιν εΤμαι 
ίιποτεταγμένος, εΤμαι υπήκοος, εΙμαι ύποτελής. 

ϋιι.cιμι (νπό+ιΙμι), ίν χρήαει ώ~ μίΗων τοί! νπ
έιιxoμcιι' ύπέρχομαι λόδPQ, πλησιόζω KΡUφΙως, εΙσ
δύω KΡUφΙως, παρεισδύω, ένεδι:;εύω, λοι.. subire 11 
νπι •• σι nιοά=ύπεισέρχεσθαι (είσχωρείν) κατ' όλΙ
Υον εΙς τήν εCινOιόν τινος.- 11 όναχωρώ κατ' όλ/
γον Υι λό8PQ. 
Ιίη-c(ξομσι, μίσ. μιΗ. του νΠΙΙΗOJ' ιπ. 15' Ιν. νπ

εΙξεσι. 
ϋιι-cίηον (νπό+ιΙπο,,), ' Gt6p. δ' ιiνιυ ίνιατ. ίν ΧΡΥι

~ιι' λέ'{ω Τι έπαναλαμ6όνω ένώπιον δλλου, λοιτ. 
ΡΓ&βίΓβ verb4 11 ώα. λέγω έν πρooιμi~, λέΥω έν 
πρoλόy~, λέγω προεισαΥωΥικώςllπροτεΙνω, εlσηγοΟ· 
μαι. 2) έρμη νεύω, έξη.ΥοΟμαι, έπεξηγω, διερμηνεύω. 

'wcfp, ποιητ. :ίντΙ Ιιπ.ιι, ΧΡYJαψσποιοuμίνττ δ~iχι~ 
τ6 μ,1:?ον iIt~I tIt μοιχρόιν αuλλιχδi;ν π;;ό λί;ιω, ιiρχo· 
μ'νη; iπό φωνήιντο,: Ιιπιίρ 81σ . 

ιίιιcιρ-ΙΙδΙ0ν, ίπ. ιiόρ. 6' του νιιιιιβά11OJ. 
ιίιIdρ-clov, ίπ. ιίν,;Ι iwcΡCilOY, πρτ. τoiΊ Ιιπι,Ι"Ο1. 

• uw-cfPΙΙKα, ιίιι.cΙριιμαι, . ίνΙΙ;Υ. χοιΙ π,,~. πρχ. τοΙ} 
IIιr-ι,ιω (βλ . λ . ) . 

ιίιιCΙp-oloς, ο., πο Ι'lj '1:. κοι! :Ιων. ιiν~Ι ΙΙΠΙΙΟΧΟ' 
(~λ. λ . ). 
n-c,.cις, ίων. ιi.ντΙ .... cfσcις, μτχ. του ιiop •. οι' 

lιφιίoσ τοΟ Ιιφl,lμι (βλ. λ.). · 
,ιι· ... ·διίιoμaι, «ποθ . , μιτ" ίνιργ. ιi.oρ. β' Ιιπ-ιιο

• cJι., ,πρχ. ιιι:r-ΙΙO-cJι!δΙHΙΙ' υπεισέρχομαι, παρεισδύω, 
λόθPQ Τι κατό μικρόν, διεισδύω κατό μικρόν. 

' iιι·cf ••• IμI (/ιπό+ιΙ,+ιΙμι)' ύπειΘtρxoμαι, ε'οΙ:ρ, ' 
χομαι κρυφ/ως 1: κατό μικρόν. 

,...,μ, πρ6 φων, _Ιξ (ΙΙπό+ΙΙΗ), προθ. μιτdt γιν,' 

ύποκότωθεν καΙ rιρός τό fξω τινός, μόκρQν όπό 
τινος. 

ιίιι·.κ-1ά11ω·'έκ6άλλω KΡUφΙως, ρΙπτω έξω (άπορ· 
ρ/πτω) κατ ' όλΙγον καΙ όνεπαισθήτως. 
Iίιι-cK·δρΔΜCIν, ιi.πι;φ. Gtop. β' του IιΙΙΙΗτρέχω. 
un-cιι-δύομαι, ιiπoθ" μl .. & ίνΙΡΥ. ιioρ. β' Vπcξ.cJfJ. , 

ΠΡΥ., νπεκδέδνΗΙΙ ' ύπεκφεύΥω, όπσμακρύνομαι κρυ
φΙως, άποφεύ'{ω, ιξεΥλιστρώι, άπαλλόσσομαι (μι.' 
οιΙτ.) ιι lilG. κιχ! μιτ& γιν., μβτ& των OΙ 'Jtwv σ'ljμοιαιων 11 
ιiπoλ. , διολ ισθαΙνω, δραπετεύω . 

ύ1I.c~iliίτo, Υ' Ιν. ποιθ. ΙΙ πι?~. τoi.ί 1ιποχΙφ (βΑ.λ . ). 
uιι-cκ:"κcιfu, μιλλ . -ΙΗΗαύαω' όνόπτω τι (τοϋ 

6όλλω πύρ) κότωθεν Τι κατ' 6λΙΥον, ύποκα/ω, κρυ
φοκαΙω, κουφοκαΙω Ο μ,;φρ ., ύποδαυλ!ζω κρυφό 'Υι 
6αθμιαΙως. . 
ύn-CΚ·ΙΙδΑUιιτu, μιλλ. 'ψοιι' έκκαλύπτω (<<ξεσκε · 

πόζω») κάτωθεν Υι όλ/γον τι. 
ύη.έκ-καυμα, 'oT0S', τό (νπc .. _/ω) · τό τι8έμε· 

νον ύποκάτω πρός μετάδοσιν τοΟ πυρός, έναυσμα, 
προσάναμμα, καύσιμος (ίλη, ξύλα. 2) μ~φρ., τ6 
παρακινούν, μέσον έρεθισμοΟ, έλατήριον , κΙνητρον, 
πάν τ6 προκλητικόν (τ6 έρεθιστικόν ). 

ύη.έιι-ιιcιμαι· κεΤμαι έν τόΠΥ όοφαλετ, έχω μετ
ενε χθη είς μέρος άσφαλές, έχω έναποθηκευθη εΙς 
μέρος άσφαλές. 
υη-εκ-κλίνω' έκκλΙνω κατό μέρος, κύπτων παρ

εκκλ ίνω, έκφεύΥω, διαφεύγω , έκτρέπομαι (τηςόδοο .. ), 
ύπ.εκ-κομίςω, μ.λλ. -ίσω, ςΧτ • . -ιάi' έκφέρω (έξ

άΥω! μακράν κρυφΙως Υι κατό μικρόν , -μίσον, Vne .. · 
HoμίζoΜCΙΙ πά"τσ=άπομακρύνω μυστικώς (Υι κατ ' 
όλΙγον) πάντα τό ίιπάρχοντά μου. 
Ιίη.cκ-Ααμβάνω, μΞ).' .. -Aήψσμcι.· λαμβάνω λό

θΡQ, λαμ6όνω ' καί έξάγω κρυφίως. 
ύη.εκΙίνθιιν, π?θ . ό:~ ? ιχ' του 1ιπο"Αί"ω. 
ύη-εκ·ηέμηω, μιλλ. -ψω' έκπέμπι..ι κρυφΙως, όπο

στέλλω πρός τό έξω κρυφ/ως Υι κατά μικρόν , 11 νπ
.ΗπέμπΦ χθο"όS'=όnοστέλλω έξω των όρΙων της 
χώμας κρυφΙως. 
ύn.cιι-nρο-ΙΙω, μιΗ. -6Bνσoμcιι ' έξορμώ κότω· 

θεν, έξορμώ (έκκινώ) πρό ρλλου τινός (πρώτος), 
προτρέχω κότωθεν 11 μ.τ' οιίτ. τρέχων « ξεπερνQ τινα 

,έξαφνικά, τού 6ΥαΙνω μπροστά του». 
ύn-cκ.ιιρο-Αύω, μεΗ. -αω ' λύω τι άπό κάτω όπό 

τι καΙ τ6 « 6γάζω έξωι (τ6 όφΙνω έλεύθερον) 11 ί;τ! 
'Ιιμιόνων, ! ππων κ λ π., ~μ.6"oν. μl. "ΠΒΗπιιοέΑιιααι" 
άπή"",=όπέζευξαν τάς ήμι6νους άπό (κότω άπ6) 
τόν ζυΥόν καί τάς άφήκαν (έλευ8έρας νό 60σκή
σωσιν). 
uw-cK·nρo-ρiw, μελλ. -eth700μcιI' έκρέω κότω8εν 

λόθΡQ (x.ωρΙ~ δrιλ. νόι γΙνωμοι ι ιiντιλYjπτό,) 1) κατ' 

όλ/Υον . 
Ιίη.ειι.ιιρο-φι:ύΥω, μιλλ. -φενξoμcιι' ύπεκφεύΥω. 

διαφεύγι..ι, μυστικα ιι μβτ' οιίτ" προφθάνω καΙ δια· 
φεύγω τόν κίνδυνον τόν προερχόμενον έκ τινος . 

Iίη-ειιρύφaιιν, ποιθ . «όρ . QL' τ()ί} 1ιποκρνπτOJ. 
Ιίη.ι:κ-σΥςιι· σt!>ζω όπό τινος ΚΡ'JφΙως Υι χωρίς 

νό ΥΙνι:! αίσθητόν, σι!ιζω τι(νό) όπαμακρ(ινων 00' 
τό(Υ) όπό τ,νος, τόν όπαλλόσοω, τόν όπολυτρώ· 
νω, τόν άπελευθερώνω. 
uw·cK·YivΎU· έ/(τανύω ύποκότωθεν, όπλώνω 

κότωθεν . 
Uιι.cιι.τ'ΙΙΙμι, μ.λλ. -6,;001' έκθέτω κρυφΙως.

χοιτ& τα It).atotov Ι" τφ μίαφ, νΠΒΗτΙ6εμσ. = μετα
φέρω τό ύπάρχοντά μσυ εΙς τόπον όσφολή, τό όπo~ 
μακρύνωόπό έΠΙKΙνΔUνOν μέρος καί τό έξασφα
λ/ζω κάπου μUΣΤΙKό,- ποιθητ" μεταφέρομαι κρυφ/ως 
εΙς τόπον όσφαλη. 
uw.cK.Yρiwu, 11sλλ. -ψω' έκτρέπω τι(νό) έκ .τι · 

νος πρόΥμ. κατό μικρόν fι λόθPQ (χωρΙ, τοίίτο νόι 
γΙνιτιχι ιiντιληπτόν) .- μΙαον (με~' «Ιτ. ) , παρεκκλΙνω 
l:K τινος, όπομοκρύνομαι l:K τινος, παραμερ/ζω, 
όποσύρομαι . 
,",.cK·YιMlu, μιΗ. -ιιeιIoμcιι χοι! -δ,.μοίίμά.. · 

ιi6ρ. 15' -Ι'eαμο" (πρΙSλ. ...eιιω)· ύπεκφεύΥω, τρέχω 
κότωθεν καΙ πρός τ6 l:ξω, προτρέχω, «ξεπερνώι εις 
τ6 1ρ,έξιμον Η μιτ' οιίτ . " διαφεύΥω τι (ν6), έκφεύγω 
τινό, διoociιζoμαι l:K' nvoc;, 
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ίιη-Ικν •• , IicIr;. ' οι' τοll ~nο"'ιnφ, 
ίιη-εκ-φΙρω" όλΙΥον τι φέρω πρόι; τ6 έξω, · ση

κώνω έλαφρά.- Ι έξόΥω, άπομακρ{ινω, "ρuφ/ως, 
ΚΙ)Ρ. άπομακρύνω tK τινος κινδύνου.- 11 ι1μτδ., ι,ιι
ιι"φaρφ ~μlρ,,, ιJδφ=ΠΡOηyooμαι κατά μΙαν ήμέ
ραν, έχω προτρεξει κατά διάστημα 1σον πρός πο
ρεΙαν μιδς ~μέρaς. 
iιn-εK-φενyω, μεΗ. -φav,ομcιι' έκφεύΥω, δια

φεύΥω, κpuφΙως n (μι,' οιΙτ.), διaφεUyω τ~νά) κι;υ
φΙως (χωρΙς νά ΥΙνω άντιληπτός). 
iιn-έK-φuIε, ίπ. γ' 'ν. iop. δ' του ..ί .. "φ.v)'8t. 
ίιη-εκ-χδ άω, μ.λλ. -4σω' χαλαρώνω κότωδεν 

(όπό κάτω), Τι χαλαρώνω έλaφρώς [ί; .ΙKOΙOΙOΙ~ ιΧν,! 
,ίπιrρxα1άω, 8 βλ.]. 
ύη-ειι-xωρiω, μ.Η. -ήοω ' άπομακρύνομαι Υι άπο· 

σύρομαι κpuφΙως (άπαρaτήρηΊ-oς) Τ; κατ' όλΙγον (ήσύ · 
χως) 11 μs-.:~ δο-.:. προο., άποσύρομαι καΙ πapαxωρQ 
τήν θέσιν μου εΙς δλλον. 
ιίη-Ιλ.ΙΟ .. , 4όρ. δ' -.:ου ,ίιιο"αμβά"ω . 
ύη-ελαύνω, μιλλ. -ιr1&oω, Ii-.:τ. -a"άi' ."av"c» (ίνν. 

το" Τππο" Χλπ.), Ιππεύω έπl τά κότω (έπl τά πρόσω), 
πρ'5λ. τό Ο'ljμιρ. cτρα66ω ,έμπρός» 11 KIΣ-,:Q: τό :ρσnνό
μενον ιiμ .δ., 'εl)ποιχοl)ομ'νη, -.:fj, οιΙ-.:. r""no", σΤ(ΗΙτ6", 
6.ρμa χλπ. 

ύπ-ελεΙφ8ιιν, κοιθ. ιiόρ. οι' -.:ου ι,ποΑaCnω. 
iιn-έλδoι, Υ' 'ν. ι~-.:. liop: δ' -.:οί) lιnέeχομcιι. 
ιίη-Ιλοντο, 'π. ΙΙντΙ lιφaΙ"o" ... o, γ' πλ"1)θ. μ'ο. ιiop. 

δ' του {,φaι~. 
iιn-cλνντo, ίlt. Υ' πληθ. ποιθ. ιiop. δ' -.:οίί {,ne"v.. 
Iin-cAOσσo. 'It. 11' 'ν, μ'ο . liop . οι' -.:ο!! lιπο"Vω. 
ύη-έμεινα.46ρ. οι' -.:οί) {,πομ"ω. 
ιίη-εμνάα .... ίπ. ΙS' πλ-ι;θ . πρ-.:. -.:οί) lιπoμtιάoμσι . 
ιίη-εμν{ιμΟκε, ίπ. ιiντΙ ,ίπ-ιιμ-ΙΙμΙ"ιr, Υ' 'ν. πρχ. 

~o!! {,mιμν_«σKύ&.ι τ6 κεφόλι δλως διόλου κάτω», 
εΙμαι έντελ"ς δeuμoς, f1 «ρΙχνω» τά 6λέμματά μου 
κάτω, τ6 χαμηλώνω (ΙΙπ6 οl)ο-.:ολήν)· ί; δλων "t&lv -.:u
πων το!! ρήμ. μόνον δ τόπο, 011-':0' .Ινcιl ίν χρήοιl, 
ΚΙΣΙ μd.λιοτcι Ιπcι;' ίπΙ δρφοινοl! ncιl/J6, : ncί" ... α δ' 
ν_μ"ΙΙμ"χ. = «έχει δλως διόλου κατε6ασμένο τό 
"εφόλι) ["ι πcιριμδoλή 1:0!! -,.. 6φιΙλΙ1:CΙI ιΙ, μι-.:ριχήν 
Ιχ,οιοιν (πρδλ. "rJwvμ"~ ΙΙντ! "φ""μo~, πoλaμ"αίo, 
ιiν.! πα1αμcιίo~ ix -.:οί) mιUμ,,), ij-.:I, ήeuνοιτο ν~ 
θιροιπειιθij δι' Ιν6, τuποιι 'I'IπειμήιdJx. η ι,_μμήμeχa. 
ύπ-εν-αντι60μαι, ΙΙποθιτ.· έναντιοϋμαι (άντιτΙδε

μαι, άντιτόσσομαι) συγκεκαλυμμένως. 
ύπ-cν-αvτfoc;, Ω, ο" (lJno+i"a"rlos)' ό κεΙμενος 

όπέναντι, ό άντικρύ lστάμενος.- 11 6 άντιτιθέμε
νος, ό λαμβάνων έχ8ρικήν στάσιν, έχθρικός, όντΙ
θετος 8 ώ, οιίο. οΙ vnε1'Ω"rΙοι = οΙ όντΙπαλοι, ΟΙ 
έχθΡοl, ΟΙ όνταΥωνισταί.- τό oi!~ . ώ, ίπ!ρρ., ... ό ι,π
""a"rlo,. τοvτοv=όντιθέτως πρός τοΟτο, έξ έναν
τΙας πρόι; τοΟτο.- ίπιρρ. -lc»f = άντιθέτως, κατό 
τρόπον όντΙθετον : 'Ι'Ιna"α"τΙωf 'χω - εΙμαι άντΙ· 
θετος. 
ύπ-ενσντίωσις, -.ωs, "ι (,ίπa"a"rιόομaι)' τό 

έναντιούσθαι, ή έναντΙwoις, ή άντΙθεσις, έναντιό
της, άντίφασις. 
ύπ-εν-δίδωμι' ένδΙδω (ύποχωρώ) όλΙΥον Ι μιτ' 

ιiπ~ ,;- . , έΠΙτΡέπω ε1ς τινα νό ... 
ύπ-έν-δίiμ., .arof, τό (lιπό+",δ"μσ) ' τ6 έσωτε

ρικόν ένδυμα. 
UJl-CYCρIC, καιΙ -δεν, tπιρρ. (lιnό+"'ee"e)' κάτω

θεν, υποκάτω, κάτω 11 υπό τήν νι'Ίν, έν τΥ Κότω 
Κόσμ41, έν τ9 • ,+,δι;ι, λοιτ. _ΡUd I"f.,os 11 μι-.:~ Υιν" 
ύποκάτω τινός. 

Ihr-cξ' «ντ! ftc.... (δλ. Α,) πρ' Aj;I., «ρχομ'ν"1)' 
iπ'; φων. 

';η-εξ-δΥδΥΟΙ, τ' 'ν. ιιίΧ-,:. ιioρ. δ' -':06 'Ι'Ι_ξάΥΦ' 
Un-cξ-άΥω, μιλλ. -ξΦ' έξάΥω κάτωθεν iΊ KpuφΙως, 

Xl)p. όπομακρύνω άπ6 τόν κlνδυνον ΚΟΙΙ μεταφέρω 
"ρuφΙωι; εΙς μέ"ρος άσφαλές, έξασφαλΙζω, διaoι;ιζω. 
- • άποΟύρομαι 6α8μηδόν, άπOXωρG} (όπομακρίινο
μαι) Kaτ'όλιyoν iΊ κρυφΙως. 
ιiw-cξ-σφt .. , μιλλ. -ΙΙσφ' πcι8. πρχ. -"""μιιι, 

Ιων. -.fιaιalf1IμoI· 4όρ. ε' -.f.11o,., άφαIpQ κάτω
θεν κατό μfκρCν f1 Kρυφlως Ι αΤρω tκ τοΟ μtικιu, 
έξaφανlζω, φονεύω, KαΤCΙOτpέφω (ιφυφlως fι κςιτ' 

όλΙΥον) Ι τοvnlχ""μ' (ι""ιfελΙΊW - tξσφςινΙσας τήν 
ΚΘΤηΥορΙαν (άπαλλαΥεΙς · της ΚCιτηΥ9ΡΙος) Ι YIVIX&l" 
etTW "ατά μέρος, πaραμερΙζω, έξάιρW, όποκλεΙω, 
δtν λαμ6όνω ύπ' δψtν ; "'011"'._ f-la(ΗΙιe"μ.,,
-τούτων έξαιρεθέντων (τεθέντων έξω τοο ζητήμα
τος, μή ληφθέντων ύπ' δΨιν).- ΙΙ μiαoν, κρυφΙως 
(<<μέ τρόπον») λαμ6όνω τι ~' έμαυτόν, σφετερΙζο· 
μαι, οΙκειοποιΟύμαι Ν κλέπτω, «σουφρώνω». 
ιin-εξ-α'ρω' όνυψώνω (σηκώνω. όνεΥε/ρω) κάτω · 

θεν 6αθμιαΙως . 
ιίπ-εξ-σιιρlςω- άνέρχομαι εΙς τήν KOρuφι'ιν τού 

όρους, « ξεκορq:Ιζωι. 
Ι-π-εξ-ΙS1έCΙΣΔΣι, ιΧπρφ. ιioρ. οι' του ιiπo8. ν_ξ

σ"έομσι (,, -ί, /)'''0; ίν χρήcιιl, πρβλ . άλaιίoμaι)' έκφεύ
γω κότωθέν τινος "ρυφΙως καΙ όποφεύΥω (μιτ' οιί-.:.). 

ιίη-εξ-δλiισιιω, μιΗ. -vΙω' ~ιαφευνω KΡUφΙως, 
έκφεύΥω κάτωθέν τινος κρυφίως (μ.τ· αιΙτ.). 
ιίη-cξ-.να-βcιΙνω, μιλλ. -ΙΙooμcιι' xl)p. όνα6αίνω 

άπό κάτω Kpuφlως fι 6αCμηδόν . - • υπoXωρG} αΙφνι
δΙως . 
6η-Cξ-σν-δΥoμaι, πcι8,1τ. μι-.:~ μ'cι . ιioρ. δ' -af

α"""α,,6μ,l,,' άποπλέω κρυφΙως διά τό άνοικτ6ν πέ
λαΥος, «όνοΙνομαl, 6ΥαΙνω στ' άνοιχτά χωρlc; νά 
μέ πόρΙ) κανένας μυpouδιόι. 

ιίη-cξ-ανcι-δltoμσι, ίνΙΡΥ. ιi6ρ. δ ' -ιfα".δi,., πρχ. 
-8fa"a.JέJVxa· KpuφΙως fι κατό μικρόν όνοδύομαl 
κ6Τωθεν (άνέρχομαι εΙς τήν έπιφόνειαν), παρου-
σιάζομαι , έξaφνΙKά. . 
un-cξ-ανα-δUς, -iσα, -Vtι, μτχ. ιioρ . 6' -.:οίί προηΥ. 
ιίη-cξ-σν-'στδμαl. πoιθη-.::-lιπα"Ισ ... αμcι, (βλ. λ.), 

προσηκώνομαι καΙ παραχωρώ τήν θέσιν μου. 
ύn-εξ-αντλcω, έξαντλ" κάτωθεν . 
ύη-cξ-αΡσΙριιμaι, Ιιιιν. ιXν~! lιnaξπρ'1ΜCΙΙ, ΠlΣθ . πρχ. 

-.:oU {,πεξαιρέω. 
ύη-εξ-ειμι, clιnόΗξ+eΙμι)' έξέρχομαι κά'!"ωθεν 

κpuφΙως, άπέρχομαι κρυφΙως, άποσύρομοι κατά μι 
κρόν, ύπoXωρW (όπισθoxωρGι) 6αθμηδόν 11 v3dξaιμl 
nνι=κόμνω τόπον (παραχωρώ τόπον) είι; τινα.·-
U έξέρχομαι πρός συν6ντησΙν τινος Τι ένοντΙον 
τινός. . . 
ιίπ-εξ-ειρύω, ίων. ιiντ! vnafaev" (Ρλ. λ . ) . 
iιn-εξ-ελαύνω, μιλλ. ·ιfεM'tσω, iττ. -εξιr1";· άπό 

κότω (όπό μέσα) έλαύνω έξω (έκ6όλλω, έ"διώκω) 
κpuφΙως Υι κατά μικρόν.- 11 ώ; ιiμτΙS. (ΚΙ)? i'IV"~ ·J)1 . 
τοίί lμavr6,,,, fnno", Ilρμcι), έξέρχομαι, άπέρχομαl, 
άποσύρομαι κρυφίως Τι κατά μικρόν. 
ύΠ-Cξ-cλείν, ιίηεξελών, iπρφ. κοι! μ-.:χ. ιioρ. 6' 

του νπεξαιρέω. 
ιίη-ιξ-ερύω, (ων. -εξ-ειρύω, κΡύφίως η κατά μι

κρόν .evc» (σύρω, έλκω) κότωθέν τινος καΙ πρός 
τά ~ξω, όποσύρω, άποσπώ (κρυφΙως), ύπεξαιρώ. 
ιίη-cξ-cρχομαι, ιiΠoθ. μs-.:~ ίνβΡΥ. ιioρ. β' · εξήλfkι", 

πρκ. -εξιr"ήλv8oa ' έξέρχομαι κότωθεν, έξέρχομαι 
κρυφΙως, όποσύρομαι, όπομακρύνομαι U ώα. χ!:ιί μ&~iι. 
οιΙτ. π~ocι., άποσύρομαι έ" τινος λ68ρςι Τι πρΙν άπό 
δλλον. 1) σηκώνομαι καΙ έΥκαταλεΙπω τήν κατοι· 
κΙαν μου, μετοικΙζω, μεταναστεύω.- I1 έξέρχομαι 
πρόι; συνόντησιν. 
ύη-Cξ-εσάωσcν, Υ' Ιν. ιioρ. οι' τοί) ίπικ. ίν. lιπ-

_χοοι6ω=νΠ8χσΦ'φ (ΙSλ. λ.). . . 
uη-cξ-cχω, ΙΙμτδ: άποσύΡομαι, άπOXωpQ, κρυφΙως 

t;K τινος τόπου. 
Uπ-cξ..fστδμσι, πcιθη-.:. (1:0& μΤΥν. νπιξΙστ,lμι) μιτιΣ 

" var;y. ιioρ. δ' -aξ_στ"", πρχ. -ιξ.οτ,Ιχα· έξέρχομαι 
κάτωθεν, έξέρχομαι κατά μικρόν, χαιΙ «ροι έμφaνΙ· 
ζομaι αΙφνιδlως.- 11 άποούροραι έκ τπς όδοΟ, όπο · 
φεύΥω Ι μι-i~ δοτ., σηKώ~oμαι άπό τήν θέαιν μου 
διά νά KCΙθΙσΓ,l δλλος (όπό σε6αομόν), παραχωρώ 
τήν 8έσιν μου εΙς άνώτερον, «τού κόμνω τόπον •• 
- • μI-':ck γιν. πρd.Υμ, άποσύρομαι άπό τι, παρ· 
αιτooμaι τCιν έπ' cιύτoO άξιώσεών μου, τό ένκατα
λεΙπι.ι, παραχωρώ εΙς δλλον τά έπ' οοτοΟ δικαιώ
ματό μου. 
Διι-ΙηΙcU88. "ρ. cι'-.:oί} MOn.Uc» (δλ. λ.). 
'Y"Rί'P, ίπ. _cι, (xd.plv -':IJI! μi-.:pol), δταιν δ,.λ. 

ιiπCΙIΤ~-':CΙI μcιχρck AijYOI)OII, xcι! δ*ν ' δύνCΙ-':Ι&1 ν~ o!XGVO
μ"1)8t fι 'νΙΎ1''11 cιll-.:,I 4).;.11Ι, (δQ&ΧI~ fι 'πoμiνη λ6ξl, 



ι,Χ.ΤOl, 4'" φιιlν~O') ορ& μ6νον δι« μIΤΡ.Ι1\η, n
'*'111Ι;, aπ.' ιl, ;;«, αp,φρCΙolι, fιrel, ιI~ 1\01 Ι 
.πιι, ιrAc)' πρόSιαι; ουντOlοοομ'νη μιτ« τιν. χ.χ! μΙ1:« 
~oτ .• 1.011:. ιuper' Ιν·τιilθ.ν δ croτχρ. lιmeτι,ο, 1\011 δ 
fιπ.~8, lιmeτιι το,. 

JlETA ΓΕΝΙΚΗΖ, δηλούαη; τό πρόσι..Jπoν Τι τό 
πρδΥμα, ύπερόνι..J τοΟ όποΙου εΤναι ., ΥΙνεταΙ τι, 
χGtί eij: 1) iπί ' ,όποιι , δνι..J, ύπερόνι..J 11 ΒπΙ 1:i'j~ jν 
τόπqι ατσίαιω; , ύπερόνι..J τινός,' δνι..J όπό τι(να), έπΙ 
τινος, έπόνι..J είς τι(να) : lιnig Ηιφα}.;;, ατίJ_,=νό 
OTaar1 έπόνω όΠό τήν κεφαλήν τινος (έν Φ κοιμδ
ται eYjA.), 2) ίπΙ ΧινijσΕω; {μιτ,χ Ρ'ιjμ. χινijσιω;; ση

μGtντιχων), ύπερόνι..J, καΙ πέραν, πέραν, όντιπέΡον, 
jj ύπερόνω άπό τι (XGt1:Cι τΥιν Ινν, tou πλσίτου;, π, χ . 
ύπεΡ6νω ποταμοΟ, xGt1:« iτχGtρ"ΙGtν Ιν-IΟ\Gtν),- 11 
(ίΧ τfί~ iννοΙ~; του ΤΟ1:Gtσθcι;ι (ιπιριΧνω τινοι; πρ6. προ
οτcι;σΙGtν), ύπέρ τινος, χόριν τινός, διό τινα , πρός 
ύπερόσπισιν κα! ύποστήριξίν τινος, διό τό καλόν 
του, πρός ώφέλειόν του: &'μυ"ε,,, /ιΠ8ρ πGtτρίδος 
=όΥωνΙζεσθαι (μόχεσθαι) ύπέρ πατρΙδος . 2) ένε 
κό τινος, έξ αίτΙας τινός 11 πρός τόν σl(οπόν τοΟ 
νό ... , πρός χόριν τινός: lιme τοίί μη οΙπο6α"εϊ,,= 
πρός τόν σκοπόν τοΟ νό μή εδρr:l τόν θάνατον, 
διό νό μή άπoθόνr:ι, 3) όντl τινος, έν ό ,'όματί 
τινος, διό λο'(αριασμ6ν τινος : lιmg lιιντον=άνθ' 
έouτοΟ, εΙς τήν lδικήν του θέσιν Ι ατeGtΤ'7γω-ν υπέρ 
lιΜΆW=ων στρατηΥός (τελων τό καθήκοντα στρατ
ηΥΟΟ, ένεΡΥων ώς στρατηΥός) καθ' όμετέραν 
έντoλ~ν (διό λΟΥαριασμόν σας, έξ όνόματός 
σαςι,- 11 ώ;ΛI πρόθ. naei (βλ. λ . ) xGt! -ιι λ~τ. de' 
περ/ τινος, διό τι(να), ως πρός τι(να), δσον άφορςι 
εΤς τι (να), όναφορικως πρός τι(να). 

lJιIETA λlΤΙλΤΙΚΗΖ, eηλούσηr; τό πpιfτμCΙ; , όπερ
όγι..J καΙ πέραν τοΟ όπο/ου προΒα/νει 7j έκτε/νεταΙ 
τις Τ, τι, χGtί eTj 1) 'π! 1:όΠQU, όπερόνι..J .. " πέραν ... , 
έπέκεινα, έκεΤθεν ... - Ι 'πΙ μi1:ροu, έπ! πλέον τοΟ ... , 
περισσότερον όπό .• " «παραπόνι..J άπ6 ... » : ίιπέρ δύ· 
.. αμ,,,=πέραν των ΔUνατoτήΤι..Jν τού άνθρώπου, 
καθ' ύπέΡ6ασιν των περιουσιακων του δυναΤOτήΤι..Jν 
Ι VM, τη.. ή.ι'H{CΙ,,=Kαθ' ύπέρ60σιν της ήλικ/ας 
του. 2) ύπέρ τό δέον , πέραν τοο πρέποντος, 
παρό τό όρθόν, άντιθέτως πρός τό δΙκαιον : νπέρ 
cιΙαιι,,=όντιθέτwς πρός τό δΙκαιον, παρό τό όρ
θόν (ιinΙθ, τφ . Ηα\" ιιΙαα .. ) Ι "πέρ "'ιό,,=παρό τήν 
θέλησιν τού θιοΟ, όντιθέΤι..Jς πρός τήν θεΙαν έπι · 
θυμΙαν.- 111 Βιτ ί ιiι;ιθμoiί , πλέον τού . . , περ,οσότε · 
ρον όπό ... : ~πέI! τό ημ,αυ=πλέον τού ημίσεσς . 
ΟΖ ΕΠΙΡΡΗΜΑ : κ!ιμίνΥ, άπολ. (αν!Ιι οΙ:Ι, . ) ~πέ

ΧΙ: θίσιν ίπ:ρρ: ύπερμέΤPι..Jς, καΙ)' υπερ60λήν : νπέρ 
μl., IlYΙΙ" (E~ι;. Mη~. 627). πρ~λ: χαΙ νπιρ-άγιι-ν . 
θΕΖΙΖ: xα~cίν ικως , rιpotcioostGtt 1:05 ouotGtottxoii, 

μaθ' οΙΙ σιινιiΠΤiτGtι ' eύνντ«ι χGtί νliι. ίπι,ιioσηται '''J,05, 
4λλliι. τότι i, vme μ .. σι,ρaπι,cι;ι χ«τ' cχν«σ1:ρoφ-ljν 1:06 

1:όνου ει; iίItIe. 

ΕΝ ΖΥΝθΕΖΕΙ : -/1 1ιπίρ σημοιΙνιι τό ύπεp6νι..J 
έν nci.OIt "xaaIt, χαΙ eYι : 1>'ν 'tor:txij ίνν., ύπερόνι..J, 
πέραν : 1ι_eά"ω. vni,ya,oS, ίιπιρβcι'"ω. ;'πιρπό,,
l:Ios. 2) το ύπέρ τινος, πρός ύπεράσπισίν τινος ! 
;'-eμcι1.~ω. νπιeασπίζω • ..ι ίιπερα},Υέω (XOΙ1:1iι. τ6 πλιΤ
σ,ον μΙ1:1iι. γιν.). 3) τό ύπέρ τό μΙτρον, καθ' ύπερ -
6ολήν: ;,περήφά"o~, {ιπιρφία},o~. 
Έπιμ.: νπέρ, · ίίΠιρ, tμηΡ . νπιιιρ (xcι;"iι μι,ρ. !Κ

τοισιν), πcι;μφ . ,;παρ « vni(l iItYJpsotoOiv έχ της πάρ) : 
οGtνσχρ. UΡόrί, Ζινe, upA1ri, π~λ-περσ . upariy (iιπερ
ιiνω), λOlτ. s ·uper (πρ6λ. s·ub, εν νπο, νπό), όμερ. 
super, (=).ατ . SUΡ.Γ), gaul. ν.Υ-, ιiρμ . ί , ν.Γ (έπάνω) 
(~uper), ί veroy ίρλ. for for - «*[Ρ)Μ), gaII. gor
(άνωθεν, έnΙΙ, 7tGt).-τaρμ, ubir, (·up'ri), νεο·γιρμ. 

ί!bM πotλ·norr. yfIr (germ. *uberi>, '(οτΟ. ύfΑr (ύπερ
όνι..J, πέραν)' ίξ iGtIt. ·υΡ.Γω=όπεp6νι..J «*υρο, βλ. 
ίν. νπό)' ItGtPOΙYCIIYGt : υπιρο, (χ.χί -Ο,,), ίιnέρcι (βλ . 
λ.λ,) πι;6; .. Y.~! lιnaeΦΙZ vn-eφo .. · σοιναχρ, upArA-1} (έΥ' 
γότερον), Ζινe. υΡΑΓΑ ΙάνώτεΡος, όπέρτερος), λ.τ. 
·sup.rus, όσχ. supruis (=).01,. suρerIs), ΙΙΥΥλ-σGtΙ uf.r
r. (·r.-yotQ. ·;I&)=(ιπέρτερος, Y.Τ~. ι,ιf"rδ nιρρ . 
(έπ6νι..J), 
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"η'ρα, *ι (b4e)' τό Ί~νώτστoν οχοιν/σν n "ClltK 
τ6 πλlΤΟ1:0ν 'ν tcil πληθ. , οιΙ lιπέριι,~τό σχοιν/α τό 
προσδεδεμένα είς τό δκΡα των 611,ιcρ'ων (ι . Ι . των 
HιeσUΊΊW), διό τCιν όποΙων τό lστ/α μετεκινοΟντο 
κατό τήν φορόν τοΟ όνέμου. 
ύηι:ρ-'βέΙτι:ρος, (ιι), ο,,' ό όπεράγαν όπλοί

κό$ (μωρός, όνόητος, «όγαθούλης»). 
υηι:ρ-δΥ'μαι, ιiπoθ: θαυμάζω καθ' ύπερ60λήν. 
ι'nιι:ρ-δy6ναιιτέω, μιλ). . ·ήσω· άγανακτω Ι(αθ ' 

ύπερ60λήν, Ι)υμωνω παρό πολύ. 
iιηι:p-δyδηάω, μιλλ. -ιjσω' ώ~ xcι;Ι ιίιν, ύπεραγο , 

πω, άΥαπω ύπερ60λικά, 
6ηι:ρ-δΥωνιάω" όγι..Jνιώ ύπερ60λικά, άγι.;νιω ύπέρ 

τό δέον, εύΡΙσκομαι εΙς μεΥάλην άγων/αν . 
ύηι:ρ-ίίής, ." τιν. -έο, (vm!,) + άημ,)' 6 πνέι..Jν 

ίσχυρώς (6 δυνατό φυσΟν), 7j ό πνέι..Jν έκ των άνω 
πρός τό κότω. 
ύηι:ρ-αιμόω (vltie+Qlμcι)' έχω όπεραιμΙαν (παρό 

πολύ αΤμα). 
ύίιι:p-afρw" ιιreω (ύψώνι..J) ύπεΡ6νω, όπερυΨώνω. 

- μί:ιον xcι;! ItGte, t'ιπιραίρoμαι=όπερυψoϋμαι, ύψώ 
νομαι ύπεράνω, όνυψοσμαι, άνεγεΙρομαι .- 1I ώ. 
ιiμ1:ΙS., περώ δνωθεν, Βαίνω η πηδώ ύπεράνω, όναρ
ριχωμαι, AGtt . trAnscendere, trAjicere (μi.Τ' cι;ίτ . ). 2) 
όπεp60ίνι..J, ύπερτερω, έξέ-χω, ύπερέXι..J 11 νικω, κατα
κτώ. 3) ύπερακοντίζω, χωρώ πέραν τινός, ίιπερ
βαΙνι..J (μετ' σιΙτ.) . 4) ιiπoλ .. ini ποτGtμοίι , υπερεκ, 
χειλίζω, πλημμυρίζι..J. 
ύηερ-aιαχρος, ο,,' ό καθ' όπερ60λήν αΙσχρός, Υ, 

ό καθ' ύπερβολήν όσχημος. 
ύηι:ρ-aισχυνομaι, n::xG'lj: .' αΙσχύνομαι όπερ6αλ

λόνΤι..Jς, αίσ~όνoμαι, (δοκιμάζω) μεγόλην έντροπήν . 
ύηι:ρ-aιωρCω, μι;λλ. -ήσω ' κρεμω {Τι κρατω) τι 

ύπεpάνι..J (~Yι ). . όψηλό).- πGtθηt., κρέμαμαι Τι αlωρού ' 
μαι όπεpάνι..J, έπικρέμαμαι, προεκτεΙνομαι ύπεΡ6νω 
τινός- Ι ιιιt! πλοΙων (~ ., 1:'{) Υλώσσ,!l δηλ. των vGt u:: · 
χών, μετΟι. Ύιν. τοίι 1:όπου) τ6 πcι;θ . νπεραιωρέομαι= 
άρόζω έπ' όλΙΥον εΙς τό όνοικτό τόπου (λιμένος l 
τινός: τΥα, "'7voi νπιραlωρη8έ"τι, φcι.ιήρoν=παρo · 
με/ναντες έπ' όλΙγον « στά πανιά» (cύπ' άτμόν» ώ, 
λίγομsν oήμε~oν) «στά άνοιιμό» τοΟ Φαλήρου. 

ύηερ.αιιμΟ4ί, ο" (ίιπέΡ+&Ημή) ' ό ίιπερακμόσας, 
6 ύΠεΡβός τή ν άκμήν της νεότητος. 

iιηι:ρ-6ιιoντί~ω, μι;.)., '/σω ' ώ~ XClιΙ νυν, όπερ 
ακσντίζω, ύπερτερQ, ύπερ6άλλι..J 11 μ_τοΧ μτχ. ίιπιρ
ΙΙHoνrΙζω n .. d Ηλέπτω .. = όπερτερω Τίνα είς τό 
κλέπτεΙ \Ό 
ύηι:ρ-ακρίβής, ές ' ύπερ6αλλόντι..ις άκριδής 
ύηι:p-δΚ4'I~ω" άνα60Ινι..J καΙ υπερ6αίνι..J, άνοδοί · 

νι..J και άναρρ ιχωμαl.- 11 άμι6, προέχω, προε:ξέχω 
όπεράνω (μεtόc γΞν.)· 

iιηι:p-διιριoς, ον (ίιπ_ρ+ακ!,>cι) ' ό ύπέρ τ6 άκρα 
(τός κορυφάς) η ό έπ! των ακρω" (έπ! των κορυ, 
φων, έπl τ'ων όψωμάΤι..Jν) είιρισκόμενος, ό έπl rfiS 
κορυφης όρους κε/μενος ;1 τά ίιπεριlκρι,α=τό όρεινα 
μέρη, ιό ύπέρ τήν πεδιόδα κεΙμενα ύψώματα n οί 
νπιράΗΙ'Ο' iv 'AOijvGtt., Χcι;λοuμaνο ι /Η,λω; χαΙ Διά· 
He'O', 'ιjσGtν οΙ όρεινο/, ΟΙ κατοικοΟντες, τό όρεινά 
της Άττικi'jς μέρη, ΟΙ πένητες, ίν (ίντιθίοιι π~6, -ιliι.;; 
πλQuσιωts;;Gtr; 1:σίξιι, των πεδινων καΙ παραθoλασσ/ι..Jν 
(βλ. πcίρα.ιo, 11). 

ύηεp-αιιρoc;, ο" (ίιπέρ + ίίΗΡΟ,)' ό πέραν τής 
άκρας, ό έπέκεινα της κορυφής, ό λΙαν ύψηλός Η ό 
έπί της κορυφης κε/μενος 11 μτφρ., ό φθόνων εΙς τό 
άκρα (εΙς άκρότητας, είς όπερ60λός).- 8π!ρρ. vnae
άκeως=ύnερ60λικως, μέχρις ίιπερ60λης, πέραν τού 
μέτρου. 
ύηι:ρ-αΙΥCω, μελλ. -ήσω' άι. xcι;! ν!iν, ίιπεραλνω, 

αlσθόνομαι ύπερ60λικόν δλ γος, λυποομαι ύπιρ60-
λικ6 (διό τινα η διό τι) IJ ιiπo~.. θλ/60μαι τόν νoiίν, 
θλΙ60μαl τήν ψυχήν, αΙσθάνομαι μέγα ψυχικόν άλγος,. 

ύηι:ρ-αlyι\c;, έ~, y.av . ·έος (vnέρ+αλΥοS)' ό ίιπερ· 
6oλλ6νΤι..Jς άλΥεινός, θλι6ερός 11 ό πλήρης πόνου, ό 
όλνων (πάσXι..Jν) ύπερ6αλλόνΤι..Jς. 

ιiηι:P-άAloμaι, μιλλ. ·cι.ιoίίμa.· ·ιi6p. Gt' -η.ιό,.",,· 
8Π, γ' Ιν. ιiop. ~' vneealto, 'π, . μ1:Χ, ,ιioρ, δ" · ~πιι
άλμnoo~, ιiπoθ. · ύπερπηδCι, πηδQ όπεράνι..J Τι ntρav 



τινός (μι,. ""ι) Ι", aW,dι, α'lJβΙΙ .... ι μι1' .11. 
6ιr"Aeς, •• " ό (ιπερόνω τον, 6λλων, · ό· κce· 

ύπερ60λήν μtνoς. ' . 
--..1ιιι"'Ν ΙΙΤ, μ1Χ. &ορ. δ' ιιοσ "-' ... '1.,. .. 
hcpoiA'N, ίπ, Υ' ,,,,. μ'α •. · rlOIl; S' -WG IJJQlil· 

.ι.μaι , . 
_ρ-σy-σΙΔCιίoμιιι, 1Σ~&Yj1 : όnερτερOOμaι (1. i. 

ύπολεΙπομαι) κατό τr'ιν όνσ/δειον, ιtιaλ< ήπWμαι ώς 
πρός τr'ιν άνα/δειαν, εΙμαι όλΙΥώκρρν άναιδήςό1ό 
δλλους, ύπάρχουν δλλοι όναιδέστεροΙ μου. 

' ... ,...y-σfσιιιyτoς, .. ' ύπερ60λιιcόάναιδήc;. 
UιrCp-cιΥσ-ΤC'Υω, μι>.λ, ·._~ .. ci' &νUΨΏνω λΙαν 

ύψηλά, έκτε/νω πρός τά όνω δσον ,τό δυνστόν ΙΙε
ρισσότερον- μ'ασν , Vn«fCI".~.ι.O,..a= έκτε/νομαι 
πΡός τά όνω κατό τρόπον ύπερ60λικόν. 
hqMΙΥ-fστΙμσι, lΣοι81!1., · μι1dι i",apy. Ζορ. ~. 

-σ,,_CΙΙΠlII', πρχ. -σ.έCΙΙΤ'7HA· Τσταμαι δρθιος fι προ-
εξέχω όπεράνω τινός. . 
ιiιrcρ-σΥΤΙCομσι, πr.ιθη1, (';'ni, + i.tUCD)· εΙμαι 

VmfC.~l.f (Kατατpυnημένoς), « κάμνω νερόι, πλη
~μαι θαλaσσ/oυ Οδατος, καταπλημμυρ/ζομαι. 
ιbιCρ-σyτΙoς, ο.' ό Kαταnλημμuρισμtνoς, πλή

ρης Οδατος Ι μ1φρ " Kαταnεπoνημένoς, κατασυντε
τριμμένος, συντιο:θλιμμένος,- • dI, ''''ΙΡΥ., ύπερεκ
χειλΙζων, KαταKΛUζων. 
Uιrcρ-δΥω, 'πιρρ . · άι, κοιΙ νσν, υπεράνω, έπάνω, 

ύψηλότερα όπό έκεΤ έπάνω Ι :Ιιι.,cf_ .,Ι.,ιιομαι= 
ύπερτεpG) (νικώ) τινα. ' 
ύιICp-8YUPI -CΙΙ,Of, 6, δC8Ρ, ιiν1Ι .~~ (β~,λ.). 
ύncρ-ι .. Ιτοω, μιλλ . -.0.' όπατώ (έξαπατιϊι) καθ' 

ύπερ60λήν. 
ύM,....σ-ιyίσιι~, μιλλ. -AII.Hyoiμoa· άnoθνi.!

σκω ύπέρ τινος (διά τινα). · 
... c,.....o·ιιpfyoμσI, μιαον' άnoκpΙνoμαι ύπέρ τι· 

νος, ύπερασπ/ζομαΙ τινα, τόν δικαιολΟΥώ . 
... cρ-σnο-ΙοΥcομ .. , μ6α. μιλλ. ',;cιιoμιιι, ιi.ιτ08.· 

άπολΟΥοΟμαι ύπέρ τινος (διό λoyaριασμόν τινος), 
ουνηΥΟρώ ύπέρ τινος, τόν ύπερασπ/ζω. 
ύιIcp-cιppωI_u, Ιων. ιi.",1Ι ιιιι.,·o"ωIeoι, μιλλ. 

- ήcιιω' φο600μαι ύπερ60λικό, φο6οΟμαι ύπέρ τό δέ
ον , διό τινα (μι'tdι δο't.). 
ύ .. cΡ-σσδιι9ς, ο" (vni,tdo"μo) ' ό καθ' ύπεμ

βολήν άοθμα/νων (πνευστιών, «λαχανι6ζωνι). 
ιίιιcp-cισnάςομοι, μιη: -άcιιoμaι, ιiπoθ: όΥanώ 

τινα καδ' ύπερ60λήν, χαΙΡετΙζω εύyεvέστατα (δερο 
μότατa) . 
ύιιcρ-άτο .. ος, ο,,' ό καθ' ύπερ60λr'\ν δτοπος, ό 

ύπερμέτρως δτοπος. 
ΎΙΙCρ-σττι.,ός, ., ό.· ό όμιλών (fι '(ρόφων) τι'ιν 

άττικήιν διόλεκτον μεθ' ύπερ60λΙKiΊς σχολαστικό
τητος, 6 ύπεΡ6αλλόντως όττικός. -iπιΡΡ. ,,,Qif. 
ύ .. cρ-συΥής, 6C (tίπ.,+σ~")- ό ύπερ60λλόντως 

λόμπων. 
ύπcρ-σUξάνω και! -σύξω, μιη. -σvfήσι,ο' αύξάνω 

τι ύπερμέτρως. - 11 2μτδ. , αύξάνομαι (αύξάνω, ό
φθονώ κα':') ' ύπερΒολήν) . 

ύιιι:ρ-σύξω, α1tαι~ ιώ'teρο; 'tU1to. \ou ';'~eavfcί-. 
ύπι:ρ-συIέω, μελλ . -';cιιω (vmfCvxoc)- εΤμαι ύ

περβολlκό (κατ ' έξοχήν) ιίπερήφανος, καυχώμαι 
καθ' ύπερ60λήν. 
ύπCρ-συιος, ο .. , χαιί uncpauxitς, ε, (';'nie+A~X';)' 

ό καδ' ύπερβολι1ν μενόλαυχος, ό ύπερμέτρως Kcaι· 
χώjJενος, ό λ/αν ύπερήφανος. 
ύncρ-άφcινος, ο., δωρ. ιiv'tl .;,,...ιtφσ"Οf. 
ύιιcp-cιι8ής, ic, Υιν. -.Of (vnie+cI~)' ό Ka8' 

ύπεΡ60λήν Bε6cιρημένoς, ό φέρων έπΙ τών Cιμων 
του ιίπερ60λικόν l1χ"'" (6όρος, φ6Ρτον) .- Ι ό 
λΙαν (πολύ, ύπερμtτρως) έποχθής, 6cιρίις. 
ιΠrcP-άι8oμσι, noιBYj't . μΙ1dι μι". μiλλ . .. %Η .. -

μcιι' κΟΟ' ύπερ60λήν όχt)oμαl, ύπερμέτρως λuπoO
μαι, διά τι (μι\όι δο't.). . 
hcρ-δσiyω, μιλλ. ·fhjooμιaa· ιi.6ρ. δ' .,"",β,., 

ίπ. fm,fJrt.· πρκ •• μβ"χa· όνα6α1νω έnόνlιl', όναρ
ριχώμαι έπl Τινος (μι,;' ΙΙΙ1.) Ι ΠΙ Π01οιμ&ν, όπερ
xειλlζω; πλημμuρlςω, "ηερ(SαΙνω τ6ι; δχθας ' μου. 
2) ι:ιnερeaΙνω τό υπό ' τΟν νόμων τιbtμενα φα, . 
~Ινω τoUς νόμouc; 11 "lιοΑ., rιaρQδoIνω, 'ΚΟΤΟ-

ιιaτω, ,πρσαeω.λω. ' Ι) nαραδλtnω- τι, ' τό ncιρtρxo
μαι, ·δtν άnoδIδω · σημαα,Ιαν εις τι, λ81." pra ..... -
.ιιιο. "'νuOe.ν, Ω~nω, όιρΙνω. 4) ~1IOΙΙ ''16 ... 
ό"ερ6αI,,~ ιιρoxωρQ πέραν' τινός, ~λω, ιξε:
πςρνώι Ι ύπερτερώ, ,ύnερtxω, Uπερ6οόλλω, .linερακον
τΙζω (εΙς τι) 14!ΣOλ. , ιb. xcιΙ νθν, ~Ινω, πeρισ · 
οεύω. δ) δα(νω όνι.Κ)έν Τινος (ιστiκoμαι ~πc!ινc.ι 
τ.ouι) καΙ τόν υnερασnlζω (μι,;dι δΟ1:.).- ιι μl,;ιί6αι1. 
'νιρηΙαι, ίν 1~ iνlΡ"(. «ορ. οι' " .... hcιιιι.· θtτω έ~. 
ν~, σηκώνω έπάνω, όνασηκώνω. . 
~._ρ-8δAoY, ,Π. ιi.6ρ. δ' 106 lιllHβά118_ . 
u .. cρ-ισΙΙ6ΥΤιMίt 'πΙρρ. ίκ 'tij. μτχ. ivapy. ί~. 

τοίι vιι.,βά.ι.tω- ιίι; xcιΙ νilν, υπερ6αλλ6ντως, ύπερ-
μέτρως, καθ' ύπεΡ60Μν. ' . 
6ιιcρ-ΔΌUω, μιη. -βi.W' ίπ. ιi.6ρ. 6' lιncι,·.μ.

.ιο,,· πρχ. -μβ1""σ, καιΙ. ποιθ. πρκ . • μβl"μaι - ρ/πτω 
όνωθεν fι πέραν σημε/ου τινός «ξεπερνώ τό σ~ 
μόδιι), ύπφακοντlζω 11 νικώ Τινα εΙς τό ρ/ψιμον, 
νι.κώ εΙς τήν 6ολήν. 2) ύπερτερώ τινα (ιτόν ξε
περνώι) εΙς όΥωνα δρόμου .- Ι dI; KCΙΙ νilν, ύπφ 
6όλλω, ύπερακοντΙζω, ύπεΡ6α/νω, ύπερτερώ, ιξε
περνώ, περνώ>, ύπερέχω : rιιcqβάl1. ~ό. %Ιό ... 
-διατρl&ι περισσ6τεΡον χρόνον Ι ';'nι,βάUω ~ό .. 
"σι,ό.=ιξεπερνώι· τήγ κατάλληλον εύκαιΡ/αν (ό
φ/νω καΙ «μοΟ ξεφεύΥειι ή κατόλληλος εύκαιρΙα) 11 
ιi.πoλ" ύπερ60Ινω πδν δριον, εΤμαι υπεΡι30λικός. 
2) προχωρώ έπl μδλλον καΙ μδλλον, πλειοδοτω : 
n,ο_βιιι •• ~Oif MΙ;μacιιι" Vn.,fιάU.ΙΙ' = ΠΡοέ6αινε 
(έσυνέχιζεν, έξηκολούθει) προσφέρων περιοοότερα 
χρήματα (έξηκολούθει νό πλειοδοτl:\). 3) ίπΙ '1:06 
-1)λΙοιι, εύρΙσκομαι εΙς τό Οψιστον σημεΤον, εΙμαι εΙς 
τό ζεν/~. 4) περισσείιω. δ) 'ij μ1Χ- vιr.,PιiU_, 
-oνcιισ, -ο., άι. κοιΙ ",σν ύπε6όλλων, ύπερέχων, ύπερ-
6ολικός, ύπέρμετΡος, έξαΙρετος ιι τσ rιn.,βάUο.~. 
ή ύπερδαλλόντι.ις όψηλή κατάστασις, ή δκρά ύπερο 
60λή.- • διέρχομαι, δια6αΙνω, περνώ έπάνω άπό ... 
(in! oρ'ων, Π01CΙΙμψν κλπ .), λοι,; ; t,"Jlc.,. n ίπΙ πλοΙων, 
ύπεΡκάμπτω, περικάμπτω (ciκ~ω'~ρtο"'), 2) 'πΙ πο
,;cιιμιυν, ύπερχειλ/ζω, ιξεχειλΙζωι, πλημμυρΙζω Ο ,πΙ 
λ6δη'tΟ" κοχλόζω καΙ έκχειλ/ζω. 
ΜΕΖΟΝ t ύπεΡ6όλλω, ύπερτερώ, ύπερ6aΓνω, ύπερ

έχω, νικώ Iμat' οιΙ,;.). 2) ύπεp6afνω πδν δριον, 
ύπερέχω, ε1μαι έξο/ρετος n o!)'tw ίν τΊί μ1Χ. ποιθ. πρκ. 
(ι~,β.β.ι'7,..ι." .,ν.ι) ... έξαΙρετος Υυνή;- Ι όνα
Βάλλω, έπι6Ραδιίνω (μη' ΟΙΙ1.) Ι μένω όπΙσω, 6Ρα
δύνω, όpvonopω, χρονοτριΒώ. 
."cΡ-ΙΙρι\ς, .~, Υιν. ·_0, (lιni,+fJtί,oc)' ό ύπερ

Βολικό 6apύς, υπερφορτωμένος, ύnερ&;6:ιρημένoς_ 
ιiιιcρ-ΙΙσσ .. , 'π. Υ' πλη8 . . ιioρ. δ' 10i) ιιπ.,βΑίΥω . 
Uιrcρ-ΙΙσfσ,:fι (lι~,βσ{_)" dI. καιΙ vuv, ύπεΡ6α

σ/α, ύπέΡ6ασις, παΡό6ασις (ν6μοιι), όμάρτημα, άδι 
κΙα D όσελγήs ΙSΙα. 
6ιιcρ-ΙΙτ6ς, ιt,. 6 .. , ρημ. ίπΙθ . του v~,/1aI.ω· ό 

μετατεθειμένος, ό μετακινητ6ς: . • ,;,π"βσ~ό. cιιχ'ί
μα., PYj'top. αxYIμcι, κοι8' IJ ΟΙΙ λί~.ι, δiν 'tciOOO~1rtt KCΙΙ't2 
1ήν φuciιχήν 1ων αιιρΙΙ"" rlλλ' iναιλλciααον1CΙΙΙ μ111Χ1ι86 -
μινσtι ιι δν διίναταΙ τις νό unEp6t,j, νό διο6ι:\ Ι ό εύ · 
κόλωςunερ60ιν6μεvoς (διa6aινόμενoς) 11 ,πΙ τιΙχοιι" 
τό όηοτον δύναται νό ύπερ6t.! τις, εΙς τό όποΤον 
ε1ναι δυνατή ή όναρρΙχησις.- • '",ίΡΥ., ό ύπερ6aI
νων, ό υπερ6όλλων, όναρριχώμενος 11 ίν κοικ1) 'νν. : 
ό πέραν των όρΙων, «ό μr'ι -έXων δριαι, άχαλΙνω; ' 
τος, όσUδoτoς, ύπερ60λικ6ς, άναιδής, ύδΡιστικός . 
... ρ-... , ,π . Υ' 'ν. ιioρ. δ' · 106 ιι_;βσΙ ... · 
iιιcρ-8iιι, 'π. Υ' Ι.,. 6Π01. «ορ. 6' τό1) .-./1«Ι_. 
ιbιcρ.ιΙiςoμaί, ιi.πoθ. ('M,+βιά~.)· Kαταδuνα-

στεύt..ι, κατa6aσανΙζω, καταστενοχωρώ. 
tnιcρ-8ιιιις'" μιλλ. ~βιμoω, "η. -βι", μl1cιιδιι,. 

ίνιρτιΙιι.. τσσ ._,βσι .. · μετa6ιC!όζω (ύπεράνω), 
μεταθέτω. 

ιhιc,..ι'oς, o. · (Wιie+IlI.)' , b έχων όπερ60λΙKr'ιν 
ΔWαμιν (βΙσ .. ), ό Ka8' ύπερ60λήν δυνατός 11 tnηp
μένος, φoντaσμένoς, 6faιoς. . όκόλαστος Ι 16 oι)ιl. , 
v'"ιιβιοΥ ., 'κΙρρ,-όκολόστως, άλαζoνικCιc; . 
... ΙO~y, 'πιρρ.· 'ύπερ60λΙK(iις, ' κο!!>' όπερ-

λfιν, -άμέτρως, όπε~λόντωq. . . 
"cp-80Alt, ofι (Iιιr',flcf11.) · τό ρ#πτειν έ~KE1νo 



Q1tρoν) τοΟ .σημεΙου, εΙς δ fφ~ν ΟΙ πραηγο{ι. 
μεν οι, τό ύπερόνω καl .πέραν τού σκοπού βάJ.'Μ.-rΙI 
ή ύπερτέρησις, τ6 ύπερακοντΙζειν, ύπεραχή εΙς κό8ε 
τι, . μεΙζων Ισχύς U τό ίίψιστον σημεΤον, ό' ύπέρτατος. 
Β08μός πράγματός τινος: vπaepo1;'" πο.ονμα. =-= 
φ8όνω εΙς τό fOXaTQ 11 ονχ ,χι. υπ.ρp01iι';=δέν εΤ
ναι δυνατόν νά . προχωρήσπ περισσότερον (<<πι6 
πολύ δέν γΙνεται» U ιΙ, υπ.ρΡ01;'. (Υ, _χσΒ' (ι-e· 
βo1i/-r) ώ, ίπlp&,. = (ιΙUρβσ1A.ό"τω., ύπερΒολικό. 2) 
ό ύπερ60λικός fπαινος, τ6 ύπερΒολικόν έ'{κώμιονι 
ώ, χσΙ νίlν, ιαύτό εΤναι ύπερ60λήι n κάδε άκρότης, 
κά8ε ύπέΡ6ασις τοΟ μέτρου, ώ; χσ! vuv ύπερ60λή. 
- • ή διό6ασις ύπερόνω όρέων, ποταμwν ",Απ. 
2) τό μέρος δπου γΙνεται ι'ι "διό6ασις όρους, τ6 
πέρασμα, «όρεινή διόΒσσις), «πέρασμα ποταμοϋι. 
- 11 (ίκ τοίί μίσου), όναβολή, άργοπορΙα. 

ιίιιcρ-δ6ρcος, ο" «(ΙΜρ + Boehι.o)· 6 πέραν τοΟ 
Βορέου, τ.!. εΙς τό fOXaTa σημεΤα τοΟ βορρά.
οΙ -Υ naePdeao, ησσν φαιντσστικό. λαιό; των βορβιο
τciτων χωj;cίιν, διαιχρινόμινος; διciι τΥlν a~~jΙSaLciv του χ!Χ! 

't1jv ι~αιιμoνΙαιν του n τVX'1 lifCaePdeEO" π!Χροιμ . cppci· 
σι. έπΙ εύτυχΙας cμeΙζo"o. " χστ' 1I:"{J.erono,,., τ. Ι. 
ύπερανδρώπου, ύπερ6αινούσης- τα άνδρώπινα δρια. 
ύ .. cρ-δράςω, μΙλλ. ·οαι· Βράζω τι καθ' ύπερΒο

λήν . καΙ εΙς Βαθμόν ώστε νό ύπερεκχειλΙσι:1 . 
ύncρ-δρ,ιι\ς, Ι,, Υιν. - έο. (lIme+-peϊ:{J.O') · άι. τό 

(ι_ePae;" (βλ. λ.), ύπερ6ε60ρημένος, ύπερφορτω
μένος n ύπερβολικό βορύς. 
uncρ-δρUω" εΤμαι ύπερ6αλλόντως πλήρης, άφδο-

ν", ύπερχειλΙζω. . 
ύn-CΡΥάςομσι, μιΗ, -ιίοομαι' πιιθ. πρχ. lIna'era

ομαι (Sv ΞνΒΡΥ . κ!ΧΙ ίν πClt8. ίνν . )· ιχποθ.· έργάζομαι 
ύποκάτω, προεργάζομαι τήν γι"\ν, τήν όρνώνω διό 
νό τήν προπαρασκευάσω διό τήν σπορόν, λιιτ. SU
blgere.- 11 ύποτάσσω, ποι" ύπήκοον, ποι" ύποχεΙ· 
ριον n n(Jx. ίν παιθ. ένν ., εΤμαι ύποτεταγμένος, εΤμαι 
ύπήκοcς, εΤμαι ύποχεΙριος: {ιπιίρ"σομαι ΨVx.;,,,. 
'ρωτι-εΤμαι ύποτεταγμένος κατά τήν ΨUxήν ύπ6 
τοΟ έρωτος, εΤμαι ύπόδουλος εΙς τ6ν έρωτα.- 111 
-{ιnηρnέιιιi (βλ.λ.), προσφέρω ύπηρεσΙαν 11 και: ίν 't1j 
σημαισ. τσότΊι ό ΠΡΚ. ιχπαιντlJ ίν παιθητ. Ινν.; πό11 , 
(ιπιΙρrσ~ι φΙ1α-πολλαΙ φιλικαl ύπηρεσΙαι fxoυOI 
προσφερδη, 
ύnCΡ-ΥcΑοιος, o-r, (~πet+"έ10ΙΟ')' ό ύπερ60λικά 

νελοίος, κατανέλαστος, δξιος κατανελασμοΟ: 
ύnCΡ-Υcμ(ςω, μsH. -/σαι' άι. χoc: νίίν , ύπεργεμΙ

ζω, παρανεμΙζω, ύπερφορτώνω. 
ύncρ-yiιρcιος, καιΙ ύηΙΡΥΙΙρος, o,,·=lImer'1fro. 

(βλ . λ . ) . 

ύηΙΡ-ΥΙΙρως, ω" (vme+-"';eAi)' ό παρό πολύ νέ
ρων, έσχατόνηρος, άι, και! νσν ύπέργηρος 11 το o~. 
ώ. o~σ. τό υπέΡ7"1ρω,,=τ6 έσχατον γηρας. 
ύηέρ-δδσυς, v' ό ύπερ60λικό δασύς (δασύδριξ, 

λάσιος, «μαλλιαρός») . 
ύncρ-δcι\ς, έ., Υιιν. -&.έο., ίπ. oc ί τ. (ιπιρ&έα, ιχντ! 

ϋπιρδιέσ; -ια: (lI.rde+-&iOi)' ό ύπέρτερος παντός 
φό60υ, δφοβος, άτρόμητος, άπτόητος.- • (έχ τοδ 
δέομαι=fχω όνάνκην, χρειάζομαι)' ό ύπερ6αλλόν
τως ένδεης, 6 ύπολειπόμενος κατά πολύ, 6 πολύ 
κατώτερος. 
incpoδciIω, μιιλλ. -δ.'σω· φοΒούμαι ύπέρ τινος 

(διά τινα, έξ ένδιαφέροντος' πρός αύτόν) n ιχπολ., 
φοβοΟμαι ύπερ60λικά, κατέχομαι ύπ6 πολύ μενάλou 
φόβου. 

ιίιιερ-δcιμαίνω" φο6ο0μαι παρά πολύ (μιτ' ιιΙτ), 
ύntρ-δcινοι;, ο,,' ό καθ' ύπερ60λήν δεινός (φο

Βερός, καταπληκτικός), ό λιαν έπικΙνδυνος n ό !κα· 
νώτατος, παρά πολύ δεινός, είς τι . 

ιίιιcρ-δέξιος, o-r' ό κεΙμενος ύπερόνω τινός καΙ 
πρός τά δεξιό. 2) χσθόλου, ό ύπερκεΙμενος, ό 
κεΙμενος ύψηλότερον: {ιπιeδέξιο-r χωe/ο-r=ύψηλο
τέρα 8έσις, τόπος κεΙμενος ύψηλότερον Η lξ li-e
διξΙoν~δνωδεν, όπ6 πλεονεκτικήν δέσιν . .:.... Ι ό
νώτερος, ύπερέχων fv τινι. 

6ηι:ρ-διΕω, μ!λλ. -δtjoω' δένω τι έπόνω εΙς τι, 
έπανωδένω. 
\incρ-διa-τcfνομοl, ;τσθ'ljΤ . διστιΙ"ο,ισι (~ηλ_ ό-

... 11 

νωνΙζσμαι, τεντώνομαι, πρoσπα8ώ) υπερμέτ.ρως 
ύncρ-δfδωμι, μεΗ. -&1κιω ' δΙδω τι ύπέρ τινος Τι 

όντί τινος. 
ύίι~'ιιcω, μ.η. -ήοω'(vme&ΙΧΟi)' συνηνορώ 

ύπέρ τινο:;, ένερν" ώς συνήγορός του, τ6ν ύπερα
σπΙζομαι έν δΙK.::ιστηρΙ~ 

ύηΙρ-δΙιιOCί, o-r ({ι.rdi+-δΙχ'1)· ό ύπερ60λικά δΙ
καιος, ό ύπερόναν αύστηρός.- 11 ό ύrιερασπιζόμε· 
νος τ6' δΙκαιον, ό συνηνoρCιν 11 άι; o~σ. d {ιπeρδ'ΧΟi 
-6 συνήνορος. 
ύπ-ι:ρcι.ςω- έρεδΙζω (έξερε8Ιζω, διεγείρω) όλΙ· 

νον τι . . . 
ιίιIcρ-ciδov, ciΠΡφ. (ιπιerδεi", ciόΡ. β' ivau ίνιστ. 

ίν Υ'ρΎισsι Ιώ; έν!~τcίlτo. χ~φιμΟltοιοuμίνοu του {ιπ_ρ 
οράαι βλ. λl ' βλέπω (ρΙπτω τ6 6λέμμα μου) ύπερ
όνω καΙ πέραν, ιπανω6λέπω», παραΒλέπω, παρα
μελώ, άψηφCι, περιφρ!'νώ (μι,' ιι(τ.) ιι τciι. αι~,ciι. σ'ljμ . 
Ιχιιι Κ!Χ! μετciι Υιν. συ·lταισσ6μεν.ρν.- π~tίλ . "'.Ι&αι· 

υη;ι:ρc.δω, μιλί .. -οω' στηρΙζω ύποκάτω, στηρΙ
ζω κάτωδεν, ύποστηρΙζω, τοποθετ" ύποστήρινμα, 
ύπoστυλώiιω. 

un-cpcfnCot, μιη. -ψω' ύποσκάπτω καί άνατρέπω, 
ύπονομεύω, όναποδογυρΙζω. 

uncp-tKcIVo, ίπιρρ. ({ιΜρ+-ΙΙχε'''Ο')· ώ. τό I:nέ
χ.,,,σ (βλ . λ.), πέραν έκεΤ, εΙς τήν άντιπέράν πλευ
ρόν, έπέκεινα. 
uncΡ-CK-kpIncuCot" ζητώ νό όποκτήσω την εϋ· 

νοιάν τινος δι' ύπερ60λικών καΙ έξεζητημένων 
περιποιήσεων. 
uncρ-cιι-ιιρcμ6ννiiμι, μ.η. -χeιμ40αι' κρεμ" τι 

ύπεράνω τινός. 
uncρ-cιι-ncρισσoU, ίπιΡΡ. ιiντί νΜρ lx _ρ,οοον 

=μετά περισσης όφδονΙος, κάτι περισσότερον άπό 
άφθονα, άφδονώτατα, λάιτ, suρerabundanter. 

uncp-cK-nfnTCot, μιΗ. ·ιχπ_οονμα, · έκπΙπτω έπέ· 
κεινό τινος, πΙπτω πέραν τοϊ; σκοπού, ύπερ6αΙνω, 
ύπερτερώ.- Ι «πολ., χωρώ πέραν παντός 6ρΙου, ύ
περβαΙνω τά καδlε-ρωμένα δρια . 
unι:ρ-cιι-nΑήσσω, μιλλ. ·ξω· ;τσθ. πρκ. VJf6eEX

nέπ1"yμ.aι · έκπλήσσω, καταπλήσσω Τι τρομοκρα
τώ ύπερ6αλλόντως.-πocθητ., έκπλήσσομαι Τι τρο
μόζω καδ' ύπερβολήν 11 μιτ' αιίτ., φο600μαΙ τινα ύ
πέρ τ6 δέον. 
ύncρ-cιι-τcfνω, μ.λλ. -τι"ώ' έκτεΙνω (όπλώνω, 

τεντώνω) ύπέρ τ6 μέτρον U {ιπcρ-ιχ-τιΙ-rαι 'μαντό" 
=έκτεΙνω έμαυτόν (έκτεΙνομαι, όπλώνομαι) πέραν 
τών δυνάμεών μου, ύπερ6αΙνω τ6 περιδώριον τ"ν 
δυνάμεών μου. 

ύncρ-cιι-τfν1., μιιΗ. -ioro·=ix .. /-rro υπέρ ra-ror
πληρώνω άντΙ τινος (διό λογαριασμόν τινος). 
uncΡ-CK-XcCot, μελλ. -1.εώ, άι~. και! {ιΠIIρεX1.~ω · 

έκ.χέω ύπερόνω τιν6ς, χύνω έπάνωδεν.-Π1JLθητ. , 
χύνομαι άνωδεν, έκχειλΙζω, ύπερχειλΙζω. 
ύncρ-ΗaφPOCί, ο,,' καδ' ύπερ6ολην έλαφρ6ς, 

ύπερβολικά εύκΙνητος. 
ύncρLcμ-n'nΑιιμι, μελλ. ·ι,uπ1ήoω· νεμΙζω τι άπό 

τι καδ' ύπερβολήν, ύπερπληρώ Τι fK τινος. -παιθητ _ , 
εΤμαι ύπερ~λήρης έκ τινος, εΤμαι ύπερφορτωμένος. 

ύηι:ρ-cμ-φoριEoμαι, πιιθΥιΤ . , εΤμαι ύπερπλήρης έκ 
τινος, ύπερφορτώνομαι (<<παραφορτώνομαιι) μέ τι. 
ύnι:ρ-cν-""Υχάνω, μελλ . -τεύξομαι' μεσιτεύω 

(μεσολαΟΟ) ύπέρ τινος, ζητ" τι διά τινα. 
ύncρ-cξιιιιοντcι-inις, ε" Υιν. -.0., κσ! :::.ινΊίΡ. 

-ιξ'1χο-rτoVπι. ({ιΜρ +- lξήχο-rτσ +- [το.)' 6 ύπέρ τό 
έξήκοντα ~τη γενονώς, 6 ήλικΙας πλέον τ"ν έξή
κοντa έτ"ν. 
_ncρ-cn-σινcω, μιλλ. ·aotJO K\t! -';σω' ώ, κιι! νυν, 

ίιπερεπαινώ, έπαινώ ύπερμέτρως (καθ' ύπερ60λήν)_ 
ύncρ-cnι-δiμiω, μιλλ. ·ήοClO· ώ. χιι! νίίν , ύπερ

επι8υμώ, έπι8υμώ παρό πολύ. 
ιίιιcρ-cnτα, δcιιp. Υ' Ιν. ένδΡΥ. 7.0ρ.ι,'1:0υ (ιπ.ρnέτoμαι. 
ιin-cρCιπv, μ.Η. -ψω (~πό +- lρέπτω)' ΙρέπτClO 

(βλ . λ.) ύποκότωθεν, κατατρώνω (φδεΙρω, κατα
στρέφω, άφaιρW, όποσπ", παρασύρω) κάτω άπό τά 
δεμέλια, ύποαι:άπτω; ύπονομεύω. 
ύncρ-cριομάι, μ.Η. -ι1ήοομα., ciIto&. μIIΤciι ίν.ΡΥ. 

"ορ . ~. -ηΗJo." ΠΡΙ(. -IIAιJAVΔΑ' fρχoμσι Τί ύπόνω 
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δπ' tπeνω, ~nt:I,V"» δη' tnbvw (μn" ιι[~) Ι cin;ολ" ' δδαΘ τήν ήλικιαν τοΙί γ6μΘu, ή .~νfC)f(6ρηι, 
υπερέχω, έξtχω. . αύτή (που ' μπ"'κε πι6 aτό ρόφι ι a ~.7Ue.qμae" σι, 
ύncρ-cσίiω, μιλλ. -Ιδoμa, · ιiόρ . ΙS ' -~. tσelω '-;s-6 ύπερeάς τό Ιόνώτοτον) όριον τt'!ς ζωt'!ς ιι 

(τρώγω) υπεΡ60λικό, (τρώω τόν περΙδρσμοι. 'πΙ πρqμ. , ~n'e.q;.>'eιI" nn"οs-τό έκπρ68εσμον 
ύ_cρ-eοσuμσι, ποι9. πρχ. τοti ~π.ρσιηHιo_ πένeoς, τό λ/αν δψιμον 
ύncρ-cσχcδον, ποt'ljΤ . ιiόρ. 15 ' τοίί ;'~p. 6ncp-i8μfσvc;, v <6Μρ + ΙΙμ,οVf) ' ό πλέον τοο 
ύncρ-cσχον, ιiόρ, ΙS ' τοίί Vπ.ρiχό). ι'ιμΙσεος, c ύtιεp6ός τό ι'Ίμισu . 
UwCρoocu, ίπφρ. (v.u, + w)' περισσότερον όn6 lnι.ι"μoς,' ο,, ' όλΙγον τι έρημος . 

κολό, κάλλιστο, ώροιό'τατα. UwCHYOPCWV, -CW~Os, δ ('Me 1- ι)"ορΙ,Ο' ό KQe' 
ύnCΡ-CUΥC, 5πιρ ρ. , ίπι τι τ . ιiν 1: Ι w,.. (fm~w,.,>' ίιπερ60λήν άνδρικός 11 'ν X\ltX~ ' ·IV., 6 δΙαιος, 6 όnέρ 

, χΙλ!ες φορές» ευΥε . τι'ιν όνθΡωπΙνην δύναμιν φρoνGιν, όλοζών, ίιπερ-
ύncρ-cu-τuχiα, ~ .. υπερ60λική είιτυχΙα. φΙαλος, cφαντaoμένος».- 11 ίν χωμ ιχ1j φρΙΙοιι , 6 
ύncρ-cu-φρcnνομαι, It\ltQ?)-:: εύφρόΙνομαι (χα/ρω) νομΙζων έαυτ6ν υπερόνθΡωπον. 

υπε.,δολ ικά. ύncρ-#ινωρι ' oeOi, δ, ofι <6me+CΊΙΙΙ;ρ) ' ώ, 1:ό vn., · 
ύncρ-ι:χ6aίρω' 8χ-θοίροο (tJ'ιjλ. μισώ) ίιπερδολικ6 ,Ι"ορ.ω ... ( ~λ . λ .) , δΙαΙΟζ, όλαζών, ίιπερ6πτης , ίιπερ· 

(μ.τ' οι !τ. ). φΙαλος , 6 θεωρών έαυτόν ίιπεράνθρωπον a 6 όπερ-
ύncρ-Ιχω, i It . (ιπειρΙχοο' 'π. 'ψΙ:. (ιπ,Ιρ.χο,,· μ.λλ . έχων κατό τήν όνδρείαν, 6 ύπέρ δνδρσ όνδριζό 

';'περΙξοο ' "';ρ. 1)' νπ.ρέοχο", Itot'ljt. νπaρ.σx.ΙΙO ... · μενος. 
,iJ, (1τ6τ., κρατώ UnEpόvw. KΡOΤGι υψηλά n κροτώ τήν ύncρ-ήσω, μ.λλ. Τ~ϊ; νπερί"μι . 
χεΤρο ύπερόνω τινός ώσάν δια νά τ6(ν) προστα· UwcP'IICΙΙviw, μi i.λ . • .qoaJ (~π.ρ';φΟ"Οi) · εΤμαι 
τεύσω 11 υπερίχω χεϊρά, ~,,,o~ = όπλώνω τούς δρα- καταφανής, έξέχω έπόνω όπό τούς δλλους, κρατώ 
χΙονός μου έπάνω του διό νά τόν προστατεύσω έμαυτόν ύψηλότερο άπό τούς δλλουζ 11 μ τ:;; .. , έξέχω, 
όπό έφόδους κα Ι κ τυπήματα - Η oiμτΙS. , εΤμαι όπερ- διακρ/νομαι, διαπρέπω.- 11 συν . sν χ \lt χ'Ώ !'IV .. x\lt! χυρ . 
όνω, έξέχω, προεξέχω (διτω. Π.χ . προεείχιι ιiπό 1:T,V χ<Χτ!ι μτχ. vn.fl'lφo .... _ , . ώ; τ.; VΠέρ,l ... ορέων, εΤμοι 
θCΙλoισoιν '11 x~cpoι i.ij τοίί xoλυμΙSων1:0~) n σηκώνομαι έπ- υπερφίαλος, άλα'::ονεύομαι, κομπόζω.- ιιι άι, μ~6 ., 
άνω, ύπερυψοϋμαι 11 μι~ :x γιν. , υψοϋμαι ύπερόνω τι· μεταχειρΙζομα/ τινα κατά τράπον ΠεΡιφρονητικόν, 
νός, έγεΙρ6μαι ύπερόνω πρόΥμαrός τινος : 'πaI- τόν περιφρονώ . 
έσχε{Jo. rαΙ'Ii=ήΥέρθη ύπερόνω της γ~ a ΙπΙ ιiou· ύηcρ-ιιφδνΙα, 'ί, (';'πιιι"φο"έοο) , άι ; τό ·,υν, ύπερ-
ρ.ο., όνατέλλω· καΙ ύΨΟΟμαι υπερόνω τoOόρlζoντoς. ηφόνεια, « πει:;ηφόν!α », ύπερήφανος τράπος συμπε-
2) μτφρ . , εΤμαι έπόνω άπό τινα, εΤμαι ά νώτερός ριφαρδς, όλαζονικότης, ύπεροΨία, υψηλοφροσύνη 1\ 
του, έξέχω, υπερτερώ, ύπερέχω 11 ο/ νπερέxo ... ~ε,= μ.'tck Υιν . προο. Τι ΠΡilιyμ .. ,<αταφρ6νησις διό τινα fι 
ΟΙ Ισχυρότεροι Η ιiπoλ. , υπεριοχύω :' Ιό" J) Η10σαο διό τι. 
';'ΠΙρoxrι , μάταιοs ., σπovδι} ... έάν ή 8όλασσσ uΠE,J ' ιiιncρ-ήφ6νος, o ... ·=ιιπερ.φcι"η, (ρλ. λ.) , :iv;Ι ~oυ 
lσχύσΓ,) (καΙ κατοκλΟΟΓ,1 τό πλΟΤον), κόθε πι:;oσnό- δπr-Ιου πιθ . xaIoςOΙ t, μι~όι Πilι ρ!!μ ~ ληΤGU ". χ ιιρ . δ δει-
θεια εΤναι ματαla.- π.oιθ'lj τ., ι'ιπερτεροΟμαι , νικώμοι, KνΊΙWν έaυτόν υπεράνω των άλλων, 1'1 6 ύπεΡόνω 
καταδόλλομαι. 3> μιτόι Υ.ν. του πpCΙyμ., ' όναδε ι- τών δλλων φαινόμενος 11 μτ.φρ. έν Υ.α λV ιΞ" ", ( ~ΙΤilιν. 
κνύομαι όπέρτερος πρόΥματός τινος, τ6 όντέχω, δμω~) , 6 ύπέρ τούς δλλους έξέχων , λαμπρός, μεγα -
τό ύποφέΡω, τό κατορ8ώνω, ιτό δγόζω πέροι μαζΙ λΟΠΡεπής, έξαίρετος. 2> σιινYιΙΙέ σ~ . ίν Χ<Χχ '!ι ί νν. 
του..) ίν 1:11 O'tPilι't. Υλώσσ'(j , ύπεpφaλαγγΙζω, περι - . .. 
κυκλώνω . 5) μΙ1:όι οιlτ . 1: όπου , ύπεpδaΙνω, όναρρι- ώ~ X\lt i' νqν . ύπ ( ρηψανος, ύπεροπτης, αλαζών , IJnEP 

φlαλος . 
χώμαι , διαδαΙνω. 'Εημ,': ';'περι7φο ... ο,· ';'περ,lφα"'α · ';'π.",Imα."έω · 
ύιι-ερCω, ιi1:1: . ύncρώ, μΗ). . τ ο \) iίn.i'no'l' (δ>' . λ.) "' ... -

πιθ, ου'('(. τψ ';'περφlα1Οi (*';'π.ρ -φf· i010i τ6 ποι ρίμ -
μ.-Ι« των <Χ tlτων σημιχο . 11 έκ ' της σ;iι τ η, ρίζ. ποιρςΧγδ ΤΙ:ΙΙ ΙSλη1:0ν 'η- όφ!!λετ :ι.t δ :~ ίπΙ~ριxσ ι" (;ιι νθί ,ων , δποΤσ; 
b ένεΡΥ . πρχ . vπ-είρ,lκα κσ; ! δ πα ΙΙ . νπ-εΙρηfλoι. • « 
Uwcρ-ςcω, μ.λί .. -ζέαοο ' ζέω (6ρόζω) ύπερδολικό , 1:ck vπaρ-'; ... ωρ, vnae'"I"oe.QJ", νπερ ·'; ... εμο, · δι όι τ~ 

δράζ τμ~μσ; ,ι. ίpF-a"Oi πι;ΙSλ. τόι n,fJ.α,,6s , o ... έφCΙ"'o,. 
~ παpα .ι:»' υηερηφάνως, !π :ρ;.. τoίi Itp0'ljY.· εν χQtλ 'i, S·IV. , 

uncH_,"" ί ιτ ί .,Ι' . τofί νπέρηΔV" (6λ. λ . )' λ/αν λαμπρώς, μεγαλοπρεπ(;)ς, ώ, χοι! ~6~ ύπερηφόνω.:; 
άσμένως, μετό ύπερδσλlκης χορδς.- δΠ8ρθ. vπaρo (οιιν. :Ψ όξιοπρεπως)llίν xoιx~ Ινν . , όλαζονικώς, όγε. 
ήclισ ... α . ρώχως. 
ύncρ-ήδομαι, 11«0'1):.' ήδομα, ύπερδαλλό'v Τwς, εύ 6ncρ-δδΙασσtδιος, συ (lIme + ΗΑοοσα ) ' ό πέ-

xaριστoOμαι ύπερμέτρως, δοκιμάζω υπερ60λικήν χα- ρον της θαλόσσης κείμενος, Τι ό κείμενος ύΠεΡόνι..ι 
ράν, υπερχαlΡω R μετιΧ μ.~x .. νπιρ';Μ ... ο &κονοο..... , 
εχαιρεν ύπεΡδολικά νά όκούΓ,) ι που ήκουεν , διότι της παρά την 8aλασσσν γης, 6 παρά τήν όκτήν , 

6 παράκ τιος. 
ήKo~ν). ύncρ-δα ..... ςω, ί ω~. Uιιcρδωμ-, (laAλ. ·άαoμa, · 

ύηιι;ρ-ιιδuf;, v· ύπερδολικό J)bV, (γλυκύς, εύχόρι- θαυμόζω (πcραξενεύομαι, άπορώ) καθ' ύπερ60λήν. 
στο<;) .- f> ItIpe. vn·e.qclaV~Oi . 2 6 ά 
ύncρ-ιιιιόντισσ, ιiόρ. Qt' του ';'Π.ΡOMo ... ~ί'ω . ) μι ~ ' \It ! τ .. _θαυμ ζω τι(ν ) εΙς όπεΡδολικόν δα8μόν. 
ύncρ-ίίAιξ, -rHOr. δ, 'i( ό ύπερόνω (πέρον ) ώρι. ύncρ-δα"μaστος, ο,,' ό λΙαν θαυμαστός, ό καθ ' 

σμένης ήλικΙας, cb. χοι! ν6ν υηέρ/'jλιξ , ύπέρ't ηΡος. ύπερδολήν όξιοθαύμαστος. 
Uιιιρ-ιιμαι, Xtlp. πρχ. τοίι vπaριiζομaι' κόθημειι oιιc,.cv xoιi -k, οιΙολ. 1JnaefJ.α , _πφρ. (νπέρ) ' 

υπερόνω τινός Ι δνωθεν, έκ τών δνω, δνω 6πό ... 11 ύπερ6νω 11 μΙ1: !ι. 
UιιCfMIμcρia,7j (vnce+t)μιilO)' ή ύπέρδασις (ιτό YΙ~. , περισσότερον όπόΜ' , πλέον 6π6 .. · II1Jπιρ-θ." 

ζεπtρaoμα») μιδς ήμέρας fι καΙ περισσοτέρων, "μf ~It'Os, ιίπ.ριJ;." 'YΙ"oμaΙ ~ι"α~=εΤμαι (ΥΙνομοl\ 
πέραν ώρισμένης τακτης προθεσμΙας 11 ώ, νομιχό. Ι 6νωτεΡος (δuνατωrερος) όπό τι να, νικώ τινα, 1'1 εΤ
ilpo., ή όπέρδασις της ώρισμένης ήμέpaς διό τήν : .,μαι (ΥΙνομαι) πέραν τινός (έnέKεινό τινος), δΥιλ, 
κ(]ταδολήν όφειλομένου χρέους, κόθε πόροδος Ι xε~τερός του. _ , 
πΡΟ8εσμΙας, 2) κατόσχεσις της έYΓUήσεως λόγ41 ι uwc~cw,. μι >. ... . -fkvσoμaa : τρέχω _πέραν τινός, 
τl'1ς παρόδου τι'\ς πρ08εσμΙας, κατόσχεσις καΙ πώλη.. Ι «ξεπερνω οτο τρέξιμο». 2) υπερτεΡω, υπεΡ6οΙνω, 
σις τών ι'ιπapχόvτων διά τήν aύτήν αlτΙαν. ι ύπεΡ6όλλω, . έξέχω, διαπρέπω. 
ύncρ-lιμc~ ο" (v-iρ+r)μιiρσ)' ό όπερδάς τήν Ι ίιnc~~6σιιω, μιλλ -fJ.α"oίίμaι· όποθνι)οκω ύπέρ 

ώρισμένην ημέραν της λήξεως της πp08εσμIaς τινος, η ον τΙ τινος. . ,, _ 
xιJPlς νό τακτοnoιήσι;ι τάς ύποχρεώσεις του, 6 έ1( . ~ρ-δoρcry, !ω·ι. -•• Ι'" ~πρφ. ιΖορ, δ του σπιρ-
πρόθεσμος U Ιν1:ιίίθιν, ό όφιστάμενος κατ6σχεσιν ..,..κοο. 
τών ύnoρxόντων τού, 'λόγ41 μή έμnρo8έσμoυ KarCJ- ύncρ-δoρoiμσι, ίων. .Cομσι, μ.η . 1:0& ~ιs.ρ-
δολ",ς τοΙί όφειλομένου χρέους' τό προϊόν τ"'ς ΠΙιΙ- "'';'οκω, . 
λήcxwc; τGιν Kατεσχημtνων διετl8ετο διό· την κόλυ· Uιιcρ-δρώσιιω, JΙiί.i. -θoριWμιιι. Ιπ. -{JooρIoμa, · 
Φιν τοΟ χρέους Ι μτφρ. , Vιr.nμae.r ,.~ή ύπερ· ιiΊSΡ. δ ' IιmIIδoσ(lo .... ίπ. lJ:ιrιiρ{J.o(lο", infp· lt.7UII~4.-



,.ιιιll "ι αυνΊlΡ . -8-0,~rfl" ζιπερπηδω, δνσnr}δQ. πη
δώ ύπεράνω (μ.τ' ιι!τ.). 

. ίnιΙρ-δilιιoς, 011 ' ό txIJV γενναΙαν ψuxήν, μεγα
λό8υμaς,μεγαλόφρων, Τiλμηρός, όνδρετος_- U 
ίν xιιx~ Ινν. , 8ρaσύς, αυ8όJjης, όλαζών U ίπ! (ππων, 
ότΙ~aσoς, δυοηνιος, δγριΟΙ;, σκληροτρόχηλος. 
ιitrcpoδOΜuς, _πφρ. τoίi 1ςΡΟYjγ : με8' ύπερμtτρoυ 

8υμοΟ καΙ όργfiς Ι λ/αν έκ6ύμως, προ8υμότατα. 
utrcρ-Hpιov, τό (vniρ+6tίριι)' τό όνωφλιον τι"ις 

θύρας, το VIl_e""OII, δπω~ !λλω~ ΙλίγΒ'Ο, λοιτ. ΙU
ρerIlm/nAre. 

ίnιΙρ-δϋρoι;, 011 (vπieΗ"'ίga)' ό υπέρ τήν β(ι. 
ραν (ύπεράνω τΓις δύρας) ευρισκόμενος Ι., 0110. 

'1'0 vmeθveαll'-τό ιm.,6tί,ιO" (βλ. λ . ). 
ίnιCρ-ιδιW" έκπέμπω Ιαχήν (KΙΚΙUγήν, "'χον) ύπερ

τέραν της ύπ' δλλων έκπεμπομένης, ύπερηχ", ύπει> 
τερCι είς τήν φωνήν. 

uιιcρ-Ιδcfν, ~πρφ. -τοil CΙoρ. β' vπcριιίδοll (βλ. λ . ). 
ιίιιcρ-fημι, μ.λλ. -ιfαφ' ρΙπτω i'ι στέλλω πέραν 

Ιέπέκεινόι τινος, έξακοντ/ζω πέραν τοο σκοποΟ. 
ιίιιcρ-ιιιτσfνομσι, "otO'ljt.· κινοΟμαι με1'\' ύπερ60-

λΙKrις ταχύτητος, μό'ιον ίν t'jj :pρι:tσ.ι π6"ιι~ ;'Π'ρ,
H,I,Gt/ ... Oll,l,O (Ό~. ΧΧΙΙΙ 3)=01 πόδες έκινοΟντο ταχυ
τατα (καΙ ύπέρ τός δυνόμεις της γραΙας γυναικός). 
"Υιιcρ-ιονfδης, -ο", δ, πιιt ρών . , oίi "YncelOJll (βλ . 

λ.) ' υΙός τοΟ Ύπερ/ονος, t. Ι . 6 "Ηλιος . 
ιίιιcρ-fσΤδμσι, "oιO'lj't. , μ •• ιi ένΒργ. ιio;:; . ~. · _απι ... 

χιι! πρχ. -_απι- (vπi,+fαπιμ,)' Τσταμαι ύπεράνω 
τινός (μ.τιi γ.ν. ) D Τσταμαι ύπερόνω τινός (Υί πρό 
τινος) διά νά τόν IIPOOTarEU04J, ύπερασπΙζω, προ· 
στατεύω, προοσπΙζω, προφυλόσσω, φρουρ" ιι μόχο
'!'Οι ύπέρ τινος. 
hcρ-foτωp, -o,o~, δ , t, . ό γινωσι<ών ύπερ60λι

κώς πολλό, ό πλέον Τι πολυμα8ής, ύπερεπιστήμων 
(μ.τΙι. Υ.ν.). 
uιιcρ-ίσιiΡος, ο ... ({Ιπi,Hαx",6~)' ό κα8' ύπερο 

&λήν Ισχυρός (στερεός). 

uιιcρ-ίσιw"-vπιιρ_χφ' κρατώ ύπερόνω, κρατ" 
όψηλό.- • ~μtΙS., εΤμαι ύπεράνω, ύψοϋμαι ύπεράνω 
ιι ύπερέχω, ύπερισχύω, έπικρατώ (μΒ'Ιι. Yliv.). 2} 
ύπερμαχώ, προστατεύω, προφυλάσσω, ύπερασπΙζω 
(με;; &. Υ.ν.). 

Ύιιcρ-fwν, -0 ... 0" δ' δ θιιό; "Ολιο" πα:ρ' Όμ. πιiν
.οτl Ύ πcρlΦII ήΙ,ι,ο, i'ι t)-A,O~ "Υ πιιρίΦII [xα;τιi tι
~ ινoι; tciιν πιιλα:l~τjραιν ix tc.iί vme lώtι (=ό ύπερ
όνω ήμών Ιώ., δ'ljλ. πορευόμενος καΙ περιπολών 
έπl τού κόσμου), η jx του νπiρ Ιέμιιο, (-6 ύψού
μενος, 6 άν06αΙνων, ύπεράνω ήμών)' ,iλλoι θΒω;;ου
,ι to "Υπιιι{φιι ώ, συν •• tμ. ~ύπoν .οίί πιιτρων. "Υπιι,ι
οlllω ... (=υΙός τοΟ ΎπερΙονος) ' xoιτιi τινοι. tciiv v.wti
ρω'l .6 "Υ πcρΙω... Π<ΧΡiΥa.α:1 ά.μ!iσω~ ιix tfj; προθ. 
(ιπiρ (=ό δνω 8εός)' xα:τι:t τlνοι πα:ί'<ΧλλΟΙΥ-ίιν .o~ μΙί
θου δ Ίπ.ρΙω~ .Ινα:ι υΙό, .oiί O~pα:νO ~ κιχ! _Tί~ I'α:Ια:~ 
χιιΙ ΠΟΙtijρ τ"ίi "ΟλΙου χα:Ι -Yί~ Σιιλ 7,νΥί , (βλ. Κ .Ε.Α . ). 

ιϊιιcρ-ιιά8-ημσι, χυρ. πα:θ. ΠΙ-Χ . • oiί Vπιιρκα:-lJ.έζο
μι&Ι' κό8ημαι έπΙ τινος, κό8ημαι ύπεράνω τινός.
ΙΙ μτφρ., κό8ημαι έπόνω όπό τινα καί ά'ι'ΡUπν", 
παραφυλάττω, λιιt. supersedeo. 

iιnCΡ-ιιaΙΙι\ς, ." Υιιν. -Ιο, (υπi,+Hcί}..tO,) · ό καθ' 
όπερ60λr'!ν ώραΤος, περικαλλής. 

ιίιιcρ-ιιάμΥω, μιη: ·καμονμαί· κοπιόζω (πδσχω, 
ύποφέρω) διά τινα (ύπέρ τινος), μ.τΙι. ysv. n ~πoλ., 
Ko~ιάζω ύπερ60λικό,ύποφέρω (πόσχω) ύπερμέτρwς. 
uιιcρ-ιιστa-ΙaΙνw, μιλλ . ·κα'l'οβιfαομαι· κατα-

6οΙνω ύ ερ6αΙνων τι (έπάνω8έν τινος). 
ύncρ-ιιστσ-ΥCΙ~ 011' 6 ύπέρ τό μέτρον 

κα τα'ι'έ λαστ.ος. 
ιίιιερ-ιιστ-cβιισσν, Υ' πλ'ljθ. ά,ορ. 6' 't06._, __ -

βαί_. 

. uιιcρ-ιισιΙάςw" κοχλάζω ύπερ60λικά, όπερεκχει
λΙζω, όνα6ρ6ζω, έκτινάσσσμαι έκ τοΟ 6ρaσμoO 11 
l.ιτφ~ .. γελώ καθ' ύπερ60λήν (<<σπΟΡΤαΡιοτό:ι). 

iιΙΙCΡ-ΙΙ'cιμσι, ποιθ'l)τ., κεΤμαι ύπερδνω τιν6ς. εΤμάι 
τοπο8ετημένος έπάνω όπό. τιlνα). 

uιιcρ-ιιηΙcw, μΒλλ. -ιt-ω' 8'ελγω, μαyε:Uω, ίιπερ-
60λικό, κο τακηλώ, είιφραΙνω ύπερμέτρως, 
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ncρ-ιιolIKcw. μ.η. -οφ ' KOλOKε:Uω όπι:ρ 
μέτρως . 
U.iΡ-ιιόμwος, 011 (~_..rrc6~0,)· ό l(α8' ύπερ

δολήν κομσόζων, ό iIΠEpόy;av κομπαστής, με'ι'όλ
αυχος, καuχησιολόvος, άλαζών υ Υινιχω" ύπερ60-
λικ6ς, έξαιρετικός 11 μIItιi δοτ .• Τίς; ot[t(Gt, Τι toίi xα:τιi 
τι : ,,;ιιι~ vmtlHOμnO' 'l'cΊXΙΙΙ ~ νi'\ες έξαΙρετοι κατό 
τήν ταχύτητα (η ύΠ(:ρr')φανoι διά τήν ταχύτητά των). 

ιίιιΙρ-ιιοηος, ο ... «(ιπi, + Η6Π'ι'Φ)' ό ύπερ6αΙνων 
πδν δριον, 8;Jασύς, aό8άδης, όλαζονικός (συνών. 
-τφ vtcie_pπo,). - Η καταπεπονημένος, κατάκοπος. 

ιίιιcρ-ιι6.ως, aπιρρ . toiί "po'ljY: ύπερ60λικώς, 
aύ8αδώς, όπερηφάνως. 

ιiιιcp-ιιopένyυμι- (μ •• dι α:[τ, προσ. χα:ί Υιν. ΠΡΙΙΥμ . ) 
ύπερχορτόζω τινά μt τι. 

σιιιρ-ιιοτος, 011' ό' κα8' ύπερ60λήν ώργισμένος, 
ό «φρενιασμένος ~ 6 λΙαν σκλ·ηρός.- έπΙρρ . ι,πιιρ
K6'1'~=ύπερόγαν, ύπερ6aλλόντως. 

ιίιιcρ-ιιριμάννυμι, μιλλ. -χιιιμιtιιφ, ci'tt. ·xριμόJ · 
κρεμώ (όνσρτώ) ύπεράνω τινό(. 

uιιcρ-ιιτάομσι, μελλ. -Η'Ι'ήαόμα, ' ~όρ. <χ' -8H~"σά 
μrrν' κτώμαι (όποκτώ) πλεΙονα . τοΟ δεόντος. 

ιίιιεΡ-ΙΙΩδσlίι -α~'I'O', δ (ύπΙρ + Hiίoo,)· 6 κα8' 
ύπερ60λήν περίφημος, 6 ύπερ60λικόν (μέγιστον) 
Ηνδο, •. Ι. φήμην, δόξαν, έχων, λίαν εύκλεής, τρισ
ένδοξος .. 

ιίιιερ-ιιύιιτω, μ,η. -ψΦ ' κύπτω τήν κεφαλήν 
ύπερά νw8έν τινος Τνα ίΔW, προδάλλω τήν κεφαλήν 
ύπ(ράνω τινός διά νά ριψw φευγαλέον 6λέμμα 
μέσα εΤς τι . 2) μιτ&' «ft., διοοκελΙζω, ύπερ6αΙνω, 
παραλείπω. 
υηcρ-lσμιιρcH;, 011' ό κα8' ι)πε.ρ60λήν λαμπρός, 

περΙλαμπρος.- ΙΙ ίπ! f\xou, ό κατ· έξοχήν διαυγής, 
ε{ικρινής ΙσχυΡός. . 
ιίιιc~λσμιιρΟνομσι, nGte7l't.· κόμνω λαμπρόν έπΙ

δειξιν, φαΙνομαι ύπέρλαμπρος, διακρ/νΘμαι, διαπΡέ
πω "ώα. δεικνύω μεγόλην σπouδήν, με'ι'όλην προ-
8υμΙαν καΙ ζήλον. 

ιϊιιερ-ΙΙσν, ιiπιp ;.. (vnie+AlGtll)' ύπερ&λλόντως, 
ύπερό'ι'αν, σφόδρα, ύπερμέτΡWς. 
ύιιcρ-Ιincw, μ.η. -ιfαω' λυπ" (8λΙ6ω, πικραΙνω 

ύπερμέτρWς.- "OΙQ'lj'" λυποομαι ύπερ60λικά , εΤμσ) 
καταλυπημένος. ι 

ιίιιερ-μσΙΥομaι, πα:θ'Ij't. , μ •• ά. μία. μ.λλ. -μσ ... ονμαι· 
π<Χθ. ά,ό~. ε ' {ιπερεμll"" ... · εΤμαι Τι γ/νομαι κα8' ύπερ-
60λήν μανιακός . 

ιίιιερ-μδκιιςΊ ε., δω_ ο :iντ! νπιιρμιfHη,. 
ύιιερ-μδιΝ, μδl.λ . ·"σω (~mρμαχο,) · ώ~ χιχ: 

νυν , ύπερμσχώ, μ6χομαι ύπέρ τινος, ύπερασπίζcμαί 
τινα " ώ~. μόχομαι ύπέρ τινος έναντΙον' τρ/του (+) 
μάχομαι έναν Γίον τινός ύπέρ τρΙτου τινός). 

ύιιι:ρ-μδχηTlκός, " , ό ... · 6 πρό8υμος εΙς τό ύπερ
μαχεϊν ύπέρ τινος, η χα: δ έπιτήδειος εΙς τοΟτο . 
υιιερ-μδιομσι, μελλ . -μαχονμα" ~πoθ: ώ~ .ό 

;'πιιρμαχέω (βλ. λ. ) , μάχομοι ύπέρ τινος, τόν ύπερ
ασπΙζομαι 11 τάδ 'ώσπεριιί τοvμοv na"eos νπερμαχον
μα,=8ά διεξαΥόγω αύτόν τόν ά'ι'ώνα (8ά τό δια 
λευκάνω αύτό τό ζητημα) ώσόν νά πρόκειται να 
ύπερασπισ8ώ πατέρα μου. 
ύιιCρ-μδιος, 011 (vnέρ -i-μάχομα,)' ώ;; κ<Χ: νίiν, ύ 

πέρμαχος, ύπερμαχών ύπέρ τινος, ό'ι'ωνι ζόμενος 
ύπέρ τινος, ύπερασπιστής, προστότης" ώ; o,}~ . d 
vm,μαχοs=πρόμαχός, ύπερασπ ιστής, ί.ιιτ. propu· 
gnAtor. . 

ΙΊΙΙCρ-μεyδ&ικ, ί ων. άν.ί VπcρμεΥέfJ.rι. (βλ. λ.). 
ιίιιΙρ-μεΥaς, -~yά,ι", -μιιΥσ. · ό κα8' ύπερ60λήν 

μέγος, VllερμtΥέIhι. (β/ .. i;.) . -

ιίιιcρ-μΙ:Υέ&ης, ίων . ιίιιι:ρμεΥδ&ης, ιι" Υ.ν. -ιιο, 
(vπie+ΜCyaθoo,J ' = vmRμΙΙΥα; (βλ: λ.) , ύπερ60λικά 
μέγας. τεράστιος, ώ. κα: , νίn ύπερμε'ι'έ8ης.- ΙΙ ό 
έξαιρετικά δύσκολος . . 
uncρ-με&uσιιομσι, ciόρ. ιιι' -ιιμιιθVσfJ.rιll, πα:θ'ίΤ . 

μεδύσκομαι κα8' ~περ60λήν, εΤμαι ύπερ60λικ6 μέ · 
8υσος. 

ιίιιcρ-μcyέτιις, -Ο", 6, · ποl'l)τ . "ν.! ;'πιιρμ"η. (§λ.λ. ). 
UίιCΡ·μενCων, '0 ... 1,0., δ . (δπcfμAtιιf,)· ό ύπερ-
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6αλλόντως Ioxup9<;, Kl?OrOΙΡTOfoς 111k. 'ν 0.1/ tνν., 
ύπερφltιλ~. ύ1'iερόπτης', . υβριστής. 
'αΙ~"Tpoς, ." (fm~~fO")' a.c υΙ' .νδν, ύ· 

ntρJJEtρoς (ό ύπέρ τ6,.ι~,.,,), ό ύπερ&ιΙνων τό κα· 
νονικ6ν μέτρον. τερ6στιος, ύήερ8ολικός.- 'πιρρ. 
·~ρω~. 

inιcρ-μiιιuις, -r, γιν. '.01 (iιnie+μijιcor)' ό ύπερ-
6ολικό μσκρός, ό έχων ύπεΡ60λικ6ν μ"κος U ό (Ι. 
περβολικό υψηλός, υπερύψηλος 11 _π! "χοιι; ό κα8' 
υπεΡ60λήν ίσχυρός. 
,ακρ-μίσCω, μaλλ . • μω· μισώ υπερ60λικό. 
,.ιtρ-μoρoν, SIttpp.=iιni, μ6ρο", ύπέρ τήν μοΤ

ρον, πέραν τσΟ πεπρωμένοu, ύπέρ τ6 δέον. 
ι'tαKρ-νΙφcAoς, ο" (iιπέρ + ".φJl,,>, 6 όπέρ τό 

νέφη, υπεΡόνω τών νεφών,' ύπερνεφής. 
ύncρ-νίιιάω, μιλλ. ήοφ' ε1μαι πλέον '1t νJκητης, 

ύπερτεΡώ κστό πολύ. 
ύπκρ-νοέω, μ.η. ·ήοω· σκέπτομαι περΙ τινoc;, 

σκέΠl'ομαι περαιτέρω , l! ' σκέπτομαι όνώτερο (υψηλό
TεP:JI πρόγματα, κόμνω ίιψηλότέρας σκέψεις. 
uncpoov6TIoς, (ΙΙ), ο" (iιπ.ρ+"ό~οS')" ό πέραν τοο 

νότου κεrμενος, ό είς τ6 έσχατον σημεΤον τΟΟ νό
του ευρισκόμενος, ιi'τ!θ. τψ iιπ.ρβόll.ΙΟS'. 
υκέΡ-ΟΥ"ος, ο" (iι,πrρ+ι\'ΥΙCΟS'>, ώ;; xllI νϊίν, υπέρ-

ογκος, ό λΙαν όγκώδης, ό έχων υπερ60λικ6ν δγ
κον. 2) υπερμεγέ8ης, υπεΡ8όλικός, υπέρμετρος. 
ύKKρ-oιδσίν~, Τι -άνω' οlδιιΙ__ (έξογκοΟμαι, 

φουσκώνω) υπερ60λικό. 
,ncpoooIΔΆU, , ίων. -Ιω, μ.η. ·"Oe»· έξογκοομαι 

(φουσκώνω) υπεΡ6αλλ6ντως, ϊπ! τιi)ν μIlΟτιi)ν. 
UncΡ-OI.,cu, μιη. -ήοφ' κατσικώ υπερ6νω fι πέ

ραν (μaτcX Υιν.). 

υαΙρ-οι.,ος, ο" (iιπέρ+olιc8Φ)' 6 κατοικών ύπερο 
άνω'ί) πέραν. 
ύκκρ-οαlΙα, t, (iι.πιiρo,πl0,)· ή υnερ6άλλouoα καΙ 

άλαζσνική αύτοπεnoΙ8ησις, ή ύπεΡΟΨΙα, αύ86δεια, 
θρααύτης, οΤησΙζ, όλαζονεΙα Η ίν xllλ~ 'νν.,ύψηλ6ν 
φρόνημα, γεννσιότης, μεγdλcψuχΙα [. r- πιiνtοtι χιi· 
?ιν -ιοtl μίτροιι). 
ύnCΡ-οnΙfςομσι, μ.η. ·ίσομοι, ιiπoθ. (iιπέ,+-'.π1Ι

ζΦ)' νικώ διό τi'ίς δuνάμεως τών δπλων. 
,ύnΙΙp-oαloς, ο,,' ό πεποιδώς εΙς τό δ"λα του, ό 

στηριζόμενος εΙς τήν δύναμιν τών δπλων του, 6 
ύπεροπτικός, ό 8ραούς, ό αύ8όδης U tό ο!ιδ. ώ, 'ΠΙΡΡ. 
(ι,π_ρο.π10" .Ιπeϊ,,=όμιλεΤν 8ρaσέως (aύ8aδώς).
• yενιxω~, ύπερβολικός, πελώριος, τερ6σrιoς.- • 
ύπερβολικός, τρομερός [δι' ίΤ1)!l. βλ. dπ.ιό"iΟS') . 
ύKK~όατιις, ·ον, 6 (~π.ιιόψoμoι)· ό πε;ριφρονών, 

6 καΤόφρονών n iItoA., ύπερήφανος δν8ρωπος, όλα· 
ζών, ώΜδης, θραούς. 
ύncρ-οnτι.,ός, ", thι· ώ;; χιιι νi}ν, ύπεροπτικός, 

περιφρονητικός, καταφρονητικός.- ίπΙ;.ρ. -xάi, =
ύπεροπτικώς, μετό περιφρονήσεως. 
ύιrip-oατoς, ο" (iι.περόψoμαι) · 6 περιφρονημέ· 

νος, καταφρονημένος n ώ~ ίνιργ., 6 περιφρονών, 
περιφρονητικός" τό οΜ. ώ;; ίπίρρ., υπεροπτικώς. 
ύncρ-ορ6ω, μ.λλ. -όψομοι' ιiόρ. 6' -.ϊδο", άπρφ., 

-ι&.ϊ,,· πιιθ. ιiόρ. 11· lJ.π.ρώφ!J"" (πι-βλ. -'ριΧφ), ό'ρc;ι 
ύπερόνω8εν, βλέπω δνω8εν (όπ6 ύψηλοτέρου ση
μεΙου) πρός τό κότω, έπισΚΟΠώ, έπιτηρώ, έπι8εω
ρGι.- 11 παρα6λέπω, ό6λεπτώ, όψηφGι, δέν δΙ&.ι 
ΠΡοσοχήν, δέν άποδΙ&.ι σημaσΙαν, παραμελώ, περι
φρονώ, καταφρονώ (μιτ« ιι!τ. XII! γι·ι.). 

ιiίιcρ-6ριος, ο", not'rjt. -oUριος (fπae+'eo,) ' ό 
πέραν τών όρΙων, έξωτερικός, ξένος. 2) ι) fn.,
ορίιι (ίνν. yij)" ή πέρav τών συν6ρwν χώρα, ή ξένη 
χώρα, ή ξένη vi'ί. 
ίtαKΡ~Yίiμcιι, πιιθ. (iι,πί, + 8,"μι)' tγεΙρoμa, 

ύπεράνω τινός, έπικρέμαμαι. 
UιιcPOOΡΡUΙCu, lων. -CΙΡΡUΔCω' φο6ΟΟμαι ύπερ· 

6ολικό, κατέχομαι ύπό ύπερ60λικοΟ φό6ου διό τι. 
-ΥΠI'ΟI, δ, Τι uncpov, -ιό' κόπανος, (γouδ6· 

χερο» χρησιμοποιούμενον πρός κονιοποΙησιν.- 11 
όντικεΙμενα έχοντα τ6 σxιjμα ύπέρου : 1> KoρUνη, 
ρόπαλον. 2) μοχλός χρήσιμος διό τήν όποκατά· 
σταοιν τ"ν έξηρδρ<.ψένων μελών τοΟ σώμCΠoς. 3) 
τ6 Ρόιπρον Τl'jς 8ύρcις. 

iιrc~νιoς, ." (.πa,+ο~eσJlό,)· ιό~ ;ι~1 νΟν. 
ύπεφουρόνιος, 6 ύπερόνω τού dίιρανoO. 
-ρ-οιιι, tι (iι~li%e»)' έξοχή, Πρόεξοχή, άκρον, 

κορι,ιφή. - Η μτφρ , ιi)~ XII! 'u·1 ύπεροχή, τ6 ύπερέχειν , 
όνωτερότης, ύnερτέρηoις 11 έξσχότης. 2) υπερ6;, 
λή, ύπει:;αφ80νΙα. πλεόνασμα, περrσσευμα. 
_Ιρ-όlος, ilt. ιiιίcfρ-ol~ ο" (._,8%e»)· ώ; 

XII! νυν , υπέΡΟΧΘς, ύπερέχων, έξέχων, έξοχος, περΙ· 
6λεητος, διαπρεπής, δrQκεκριμένος U μιτd! Ύιν. ,ΙΙπ.Ιιι
.%0" ΙμΙUNΙ -ll.ιC»1'""vό διακρΙνεται μεταξύ δλων 
τών δλλων, νό εΊναι υπεροχι:,τερος δλων 11 ίν Xllx~ 
ίνν., ύπερφ/Θλος, όγέρωχος.- UItIre. '_.!loXΏ~.~o,. 
inιcρ-~, t, (iι.π.,όψoμoι)·ώ. και! νtlν, υπεροΨΙα, 

όλαζονεΙα, ,ύπεΡΟΠTlκότης, ύπερ60λι~ή οΤησις, έπ
aρQις 11 περιφρόνησι:;, καταφρόνησις. 

ιίnKρ-όtoιισι, ί. χρτ,ΟΙI ώ~ μίλλ. του iιπ,ρoeάoo, 
ί~ fι.χ ;-, έν. ;',πe.!lό,π~ομιιι. 
υκκρ-αΙΥής, ., (iιπae+.πtίy0S')· ό l<α8' υπερβο· 

λήν παγερό,ς , ψjχΡός-U τ~ o:;~ . ώ; (ι~' ,: '1'0 ~'"/lπσ
".,=6 ύήεD6Qλικός παγετός . 

itncpo_iIcu, μιλί .• ·ήσω (iιnie+_6ai,,)' πάσχω 
(ύποφέρω, 8λΙβομαι) υπερ60λικά, κυριεύομαι υπό 
ύπερ60λll(i'ίς λύπης. 
ύαKρ-αCΙΙω, μιλλ. -,πιιι"οω' ΠΡΧ. , Μ,πιιΙΗΙΙ' xυ.~, 

κτυπώ ύπερόνω, ύπερC!όλλω, ύπερ6αΙνω, ύπερτερώ, 
ύπερνικώ. 
ύncρ-nΙΙ0νω' έπιπάσσω, «παoπαλlζω») ύπερ6-

νω, σκορπ/ζω ό"επάνω. 
,ncρ-ncρισocUu' ώ, οΙ νβν, ύπερπερισσεύw, 

ύπερπλεονάζω. 
'ncρ-nCσau·=t}π.,.πιi~'Ι'e» (βλ. λ . ). 
ύnKρ-αέτ~μαι, ιiπο~:= iι.π.ρ.πιi'l'ομοι· (βλ. λ), 
ύncρ-ncτάννiμι, μ.Η. ·n.~clae»· ,π.~ά"""μι (έκ-

τεΙνω, άπλώνω) ύπερόνω. 
ύnKρ-αέτoμαι, Τι -ncτδμαr μ.η. ·π.-.jοομιιι· ιiόρ. 

β' ·.,π~4μ",, · ί; οΙΙ 'π. γ' Ιν. iι.πιi,π~ιιτo, ίν τφ π.~φ 
λ6Υφ XII! -.,π~6μ",,· ιiπatν-,;ιf, ίπΙοΤι, χιιί δωρ. v' Ιν. 
ίνΙΡΥ . ιiόρ. β' iιπ.ρε,πτi ί; ιiop. fπ~ρΙnη,,· ιiπoθ: 
φέρομαι δΥω8εν μετό ταχύτητος ('πΙ δ6ριιτο,). 2) 
cb; χllΙ νtlν, ύπερΙπταμαι, πέτομαι (πετώ) ύπεράνω Τ, 
πέραν. 
ύnKρ-αέTτu, :i-,;τ. ιiν-,;Ι iι,π.,π800Φ· χωνεύω πολύ 

ταχέως, χωνεύω ύπέρ τό δέον, 
ίtηcρ-ηιιδάω, μ.η. -ιtσoμoι' cb, χιχΙ νβν, ύπερπη

δώ, πηδώ ύπερ6νω τινός (ίπιiνιιι άπό τι) Ι μτφ;>., υπερ· 
πηδώ, ύπερ6aΙνω, ύπερτερc1ι.- 11 μτcyΡ .. ύπερπηδώ 
καΙ διαφεύγω, διαot;Jζoμαι έκ τινος κινδύνου. 
'κCρ-αΙ.,ρος, ο,,' 6 κα8' ύπερ60λήν πικρός, κατό-

πικρος. ' 
'_cρ-nfμnΙιιμι, μ.λλ. ·,πΙήσΦ· ύπερπληρω.- Itll

θΤιΤ. εΊμαι ύπερπλήρης tκ τινος πρ6γματος. 
Uιιcρ-nfνω, μ.η. ·πΙομοι· πΙνω ύπέρ τ6 δtoν, 

πΙνω πορό πολύ, (παραπΙνω». 
ύncp-nfnTIι, μ.λΑ -,π«σ ίίμοι' πΙπτω έπάνω εΤς 

τι i) έπέιr;εινό τινος (πέραν τινός).- 11 έπΙ χ;;όνο\l, 
παρέρχομσι, «περνώ», δαπανώμαι, κοταναλΙσκομαι. 
,ncρ-nΙcονάςω, μιλλ. ·άοω· ώ; XII! νtlν, ύπερ· ' 

πλεονάζω, υπερπεριoσεΎW, πλεονόζω (μέ τό παρα
πόνω». 

, UιιKρ-αlιι11ις, ί, (iι_e+nlt160~)' cb; XII! νl}ν, 
ύπερπλη8ής, πολυπ'λη8έστατος, άφ80νώτατος. 
ύncρ-nAιιρ6u' πΑηρώ (γεμΙζω) ύπέρ τ6 μέτρον. 

-πιιθΥιΤ., πληΡοΟμαι ύπέρ τ6 μέτρον, ε1μαι ύπερ· 
πλήρης. 
8ιιcρ-αlouτcω, μιλλ. -ήocυ ( • .πιi,nA01l~,)· εΤμaι 

ύπερΕαλλόντι.;ς πλούσιος. 
ιίnCρ-αAoυToς, ." (iιn.,+nloiJ~o,)" cb, χllΙ νθν , 

ύπέρπλουn>ς, ίιπερ60λιι<ό πλούσιος. 
inι8ρ-.olUς, ·π6.ι.ι", ·ποlν (fnie+.πolv,)· cIJ;; 

χιχ Ι ν:ίν, ύπέρπολυς, ύπέρ τ6 δέον πολύς, πορό 
πολύς . 
,κκρ-κονΙω, μιλλ. ·ήσcυ' κοπιάζω (μοχ8ώ, έρ· 

γόζομαι) ύπ!:ρ60λικως, ύπερμέτρως ιι ύποφέρω (πό· 
οχω) μεγόλως.- • ύπoμtνω (ύποφέρω, όντέχω) ύ- , 
πέρ δλλου (χόριν δλλου).-μίοο·" iιπ.,zιo"oίJμoί 
~ι",=όναλαμδόνω «παΙρνω έπάνω μου») 6όσανο 
untp δλλου. 



iιnc,dv"oς-.nc,.aioς 1όι, 

uncp-w6YTIOς, <α), οιι (~,,"q+nόιι~ο.)' ΙΙΙ, X/JIt ν6ν, 
ύπερπόντιος, ό πέραν τΟΟ f!όντoυ, πέραν τ~ I:XJ. 
λδσσης, κεΙμενος, ό πολύ ρακρινός n ξtνος, δλλο-
δαπός. . 

iιn.p-ιιτδτo, 'π. Υ ' Ιν. Ii"ρ . δ' ~f)6 'n~nifioμoI 
(βλ. λ,), 

ιΠιCΡ-nuιιιιάςω <'nie+mίn_ξ)' 8αυμόζω τινό 
κα8' .Jπερ60λήν καΙ τόν έξαΙρι.ι όναφι.ινών nvnnaf 
(βλ, λ.), &'ljA, εύγε ι , «μπρό(30' !Ι 11 8ωπεύω μετδ . με· 

γδληςστ=. 
uncp-II ω, μιλλ. -ιtoω <'ni,+πVl,ό,,)' γΙνο-

μαι πυρρός (έρυ8ριώ, κοκκινΙζω) διδ τινα (fνεκό 
τινος). 
iιncρ-ιιωτάομσι, ίπ, ciHL 'πε,πiι:ομαι (δλ, λ.), 
un-cρρIyιιv, πιχθ. ciop, δ' ~oίi 'πο,ιιΠννμι. 
uιιcρ-σcμνύνομαι <'''"' + οεμΜομιιι)' εΤμαι 

ύπέρσεμνος , σεμνύνομαι υπερδαλλόντως, Τι χιχ! . 
κομπόζω κα8 ' υπερ60λήν. 

Uιι.P-004fCM;, ο,,' ό έξαιρετικό σοφός, πόνσοφος, 
εύφυέστατος. 
UΙΙCΡ-σιιouδάςω' κατα6όλλω . υπερ60λικούς κό· 

πους καΙ φρσντΙδας, ύπερl!:Oπι6ζω, εΤμαι λΙαν όν
ήσυχος. 
6ιιcp-στ~ω'='ΠΙ'/Oι:αμιι, (δλ. λ,), προστατεύω 

(μιι& Υιν,). 
6ιrCρ-σxa, UnCPOOOIOI, γ' Ιν . fιπoτ . X/JI! ι ·)χτ . ';'''Ρ · 

~' ~oίl ~πι,Ιxω 
'ΙΙΙΙρτδτος, ", Ο", ItOI7jt. υπ.ρθ. ίπ Ι θ. τ τι ; προθ. 

,ni,' ώ; X/JI! νυν , υπέρτατος, όνώτατος, Οψιστος 11 
ιiπΙ -IjAIx(/JI;, ΠΡεσ6ύτατος Η σUV7jθίστιρον ιiIt/JIV't~ εν 
~w συντι~μ. μο~φw iί_τo" (δλ, λ.1 11 ciIt/JIvt~ ίΠΙQ'ιjς; xιxl 
-τι}πο, 'nε,Φrαι:ο. (δλ. λ.). 
UΙΙCΡ-τc.1σς, μτχ. ciop. /JI' του 'πιιιι:έΗαι. 
uncp-Tdvw, μιλλ. -ι:ι"ώ' πρχ. -ι:έι:ίίΧ4' έκτεΙνω 

'(τεντώνω, δπλώνω) ύπερδνω : οχιά" ;Ιπι,ι:ι/_οα 
ο.ιι/ον xν"ό,,=δπλΙ::σaσα (έπόνω όπό τόν οΤκον) 
σκιόν έκ ΤΟΟ όστερισμοϋ τοϋ κυνός Ι vncersl'lHO 
ιιόl. dXn1,,~tKTcIvw τόν πόδα μου υπερόνω της 
δKΤl\ς, &'ljA. διέρχομαι όπό τήν όκτήν. 2) έντεΙνω 
εΙς τόν Οψιστον ~μόν, έντεΙνω μέχρις έσχότων. 
- 11 ιiμτδ., έκτεΙνομαι υπερόνω, όπλώνομαι ιι προ
εκτεΙνομαι, προεξέχω: 'πι,ι:εί"ω ίιπέ, ι:oiί -ι:εΙχον, 
_προεκτεΙνομαι πέραν ΤΟ.ϋ τεΙχους, προεξέχω όπό 
τό τεΤχος Ο χ<χί μ&τ' /JIIt. ίιπειιι:εΙιιω -ι:ό χ.ρα,,=υπερ
φαλαγγΙζω τό κέρας τού έχ8ΡΟύ (XUp. προεκτεΙνο
μαι ώς πρός τό κέρας τού έχ8ΡΟύ, ητοl πέpaν αύ-

. τοΟ, &P/JI τό υπερφαλαγγΙζω). 2) μτφρ. , δα/νω έπέ
κεινα, υπερ6αΙνω τό μέτρσν Τι υπερ6α/νω τόν ώρι
σμένον όρι8μόν, Υιν. ύπερ6α/νω, παρα6ιάζω : ΙΙπιιι' 
~ι/"OJ ή" 1'''6eιoιιl,.,,'' φ6οιιι=παρα6ιάζω τήν όν-
8ρωπ/νην φύσιν. 
ncp-τc1cw <Iιnι,r.lrti)· υπερπηδώ, υπερ6αΙνω 

τό ι:ΙΙ0" (&7jA. τό τέρμα). 
iιncp-Tc1'" ι", γιν. -IOi <vnie+~llo,,)' ό υπερ-

6a/νων τό τέλος (τό τέρμα), ό έξικνούμενος πέ
ραν τοΟ σκοπού U γ.νιI,Φ;, ό . διαδαΙνων (διερχόμε
νος) όπέναντι, ό υπερπηδών 11 μ.τ« γιν. I1fJolOJ" ΙΙΜρ
ι:eι",,-ό κατορ8ώοας νό φΜσl) εΙς τό τέλος τών 
άγώνων (νό του:; έKτ.ελέqι) a7jA. δλους καΙ νό έξ
έλ8ι;ι σώος), ό κατ0ρ8ώσας νό φΜοl) εΙς τό τέλος 
τών 6ασ6νων του.- 11 = IlnaeriUωtι (βλ.λ.) , ό υ
ψούμενος υψηλό, ό όναφαινόμενος υπεράνω τινός. 

"cp-"11w, μ.λλ. -ι:ι.ιώ· Ηρ. /JI' ·ιι:ιιω · έγεΙ
ρομαι (υψώνομαι), έμφανΙζομαι υπερ6νω, όνατέλλι.ι : 
Vn.e-ι:ιιω" ιJ IflIor - δτε ό ι':λιος όνuψώ8η υπέρ 
τόν όρΙζα -. το, δτε όνέτεl",εν Ι 'naefiιfl1a,,, ax ΥσΙσ" 
- όναπηδδν (έξορμδν1 'έκ τ~ γης Ι μι~& γιν., έξ' 
έχω ύπεράνω τινός, προεξέχω, K~έμαμαι έήόνω όπό 
τι(νο). 
iιncpτcρIa, !ων. -4ιι, -Ij <.Wd,fi~o,,)· τό tπ6νω μέ

ρος, τό 6νώτεΡον, xcι! χφρ, cτό κασόνι_ τ"ς όμό
ξης(τό έπικα8ήμενον έπ' TQv TpoxQv καΙ τοΟ 
δξονος). 

un.p ..... p84;, σ, Ο", aOI'lj1: , QU'(xp. ιix -τfj, προθ. 'ιιίι' 
x:ι~« -τό κλιtσ-τ:ον jπΙ -τ:6που, δ υψηλότερον κεψενος, 
ό υπεοάνω8έν τινος "ν, ό cόΠδ πάνω όπ6 .. -: ~d 
~' 6m'-Ι:8fα "Ιιιι:~ _~, ~cθό ,τό κόμr:l δνω-

κότωι Ο ί ·ιτιυθιll. καλλΙτερος, έξοχώτεΡος, υπεροχι.:;· 
τερος U YC,.ιfI vniet,eof -- ευγενέστερος κατό τήν 
καταγωγήν.- 11 lσxυρότεQOς, κροταιότερος 11 μl~dι 
Υ.ν" ό νικητής τινος, ό νικήσας τινό ιι ~ό ?~. άι. 
ιiπιρρ. : Μχ' .ΙoόμεofJoα μό.,.Τιιαι" 6nέerε~0,.=έντόc, 
όλΙγou Μ γνωρΙζωμεν κόλλιον -η ΟΙ μόντεις .- 111 
ιiπ! χρόνου , -ΙιλιχΙ<χ •• μακρότερος, πρεσδύτερας. 

'ncρ-τfδιιμι, μίλλ. -θ,;οω ' Ηρ . ιι ' -lfJo,.ιιcα· ιiόρ . 
δ' -liht,,· τΙθημΙ τι έπόνω, 8έτω (<<(:!όζω » ) ύπεράνω
θεν 11 όνεγεΙρι.ι, όνιδρύω 11 όνα6ι6όζω 11 μεταφέρι.ι. 
θέτω εΙς δλλο μέρος Ι ! μι~« cι ίτ. τόπο!!, ώ; : ":ι ίιπιι,
βάλλω (15λ. λ.), δια6aΙνω ύπερ6νω τινός.- 11 μs ,,, '" 
~πεe-ι:ΙfJocμιιl rIyl η=έμπιστεύομαΙ τι εΤς τινο, ό
νακοινώ τι εις τινα κσl τόν ουμ60υλεύομαι (ζητώ 
τήν συμ60υλήν του) έπ ' αύΤΟύ. 2) τΙ8ημι ~μαυ
τόν ίιπεράνω, υπερέχι.ι, υπερτερώ. 3) όνa6όλλι.ι, 
παροτεΙνι.ι τόν χρόνον, όργαπορώ. 
uιιcρ-τίμάω, μεη. ·ήοω· τιμώ υnερ6αλλόντως. 
'ηερ-το1μος, ο,. <vnέe+τ61μ,,) ' ό Ka8' υπερ60 · 

λήν τολμηρός, παράτολμος. 
Uιιερ-τoνoς, ο" ( ίιπεIι:ε/~ω)' ό υπεΡ60λικό τετα· 

μένος, ό λΙαν έντεταμένος ιι ό υπερ6γαν fντονος, 
ήχηΡότατος. 
unΙ:Ρ-τοξcύσιμος, ο" (ίιπιρ-ι:oξnίω)' ον δύνατοί 

τις νό UncpακovrIol). τ . ε . νό τόν υπερ6~, ό υπερ' 
6λητός. 
unΙ:Ρ-τοξcUw' τοξεύω ύπεράνω, τοξεύω πέραν ιι 

μτφρ., ύπ paκοντΙζω , υπερτερώ . 
uncρ-τρClω, μ.η. -δe"μ6vμαι' ci6p. 6' 'πιι.

δρΟμ6'" τρέχω . ύΠεράνω Τι πέραν, έκφευγω (διαφεύ· 
γω) τρέχων Ο υπερ60/νω τρέχι.ιν. cξεπερνQ». 2) 
υπερέχω, διαπρέriι.ι, έξέχω, υπερτερώ, 3) διασκε
λΙζω, διa6α/νω ιι ι:rαρoδα/νω, παρα6ι6ζω (νόμον'. 

ύιιι:ρ-τρUφάω' εΤμαι . υπερβαλλόντως τρυφηλός, 
τρυφώ ύπέο τ6 δέον, κα8ηδυπα8ώ, όργι6ζω. 

ύιι-cρu8ριάω, μβη. -ιfaω' γΙνομαι ύπέρυ8ρος, 
κοκκινΙζι.ι όλΙγον, cξεροκοκκινΙζω». 
ύιι-cρuδρος, ο,. (ίιπό+έρνθ,6,,)"ό όλΙγον τι t· 

ρυ8ρ6ς, ώ; κιχ! νuv υπέρυ8ρος, κοκκινωπός. 
unCΡ-ύΨιι1ος, ο" <Iιnie + ίιΨ'lλ6,,)· ώ, xcι! νυν , 

υπερύψηλοc, ό υπεράγαν υψηλός. 
Uιιcρ-uΨ6ω, μ.η. -ώοω' ώ; Y/JI! νυν, υπερυΨώνω. 

υψώνω υπερβολικ6, υΨώνω υπεράνω τινός ιι έκ8ειό
ζω (έγκωμιόζω, έξαΙρω) κα8' ύπερ60λήν 
Uιιcρ-φσίνομσι, ci6p. δ' -ιφ.ιt,.",, · It/JIQ7jt., φαΙνο

μαι (έμφανΙζομοιl υπεράνω U ιiπoλ. , φαΙνομαι υψηλό 
έν rQ όέρι, "ιχτ . SuρerApp&,eo. 2) μ-τφρ. , εΤμαι -η 
γΙνομαι όvώτεΡΟC. 
uιιcρ-φΙ1σΥΥcω, μιλλ. -ήοω <vniet-φάMιyf)' ώ, 

X/JI! νι)ν , υπερφαλαγγΙζω, έπεKτεΙVΩ τήν φόλαγγό 
μου (τήν έν τ~ μόχl) παράταξΙν μου) κατδ τρόπον 
Cιστε τό δκρα τ.ης νό έξέχouν πέραν όπό τό δκρα 
της έχ8ρικης παρατ6ξεως. 
6ncρ-φΙνι!lνσι, :i;·npIfI. It/JI8. ciop. δ' -τ06 IJnεeφal

".μαι . 

Uιιcρ-φδνι\ς. ., <'ιι.ιιφα",;ι.σι)· ό φαινόμενος 
(έμφανιζόμενος) υπεράνω τών δλλων. 
ύιι.ρ-φΙτος, ο,. ('nie+φaι:ό", -του "",μι) ' ό δ

νώτερος παντός λόγου, δφατος, όνέκφραστος, όν
εκλ6λητος. όπερΙγραπτος. 
uιιcρ-φcρω, μ.η. -οΙοαι' Ιν8ΡΥ. 46ρ. /JI' -tftιιy-, 

πΙΧ8. -,,"Ιx'θtιιι· φέρω (μεταφέρι.ι) ύπερ6νω8έν τινος 
(όπό tv μέρος εΙς δλλο).-ΙΙ ΙΙμ~δ . , φέρομαι υπερ6νω, 
υψoQμαι ' ύπερ6νω τινός, έγεΙρομαι όψηλότερα, ε1· 
μαι υπέρτερος, υπερέχω, txw τδ npωrEfa ιι 'Π8,
φι,αι -ι:ιιιό" ι'ι"ι~εΤμαι όνώτερός τινος εΤς τι. 

Oιrep-4pCU, ιiπΙρρ. '-lJnι,φwOS' (βλ, λ . ), υπερ6γαν, 
ύπερμέτρως, υπερ6αλλόντως, πορό ποΜ. 

6ιιc,...ιΙνoμσι, Itοιη-τ:. Ά Υ' 'ν . . 40Ρ. \ δ' .. "..r-ι:ο· 
ιισιΙητ: ότi08"'6σKω υπέρ τινος. 

6nc ..... IIloς, .,,' . χυρ. ό i:ιπε~ων εΙς δύναμιν, 
tξαιρετικδ δυνατός IΧ/JΙΤck · -τ6 κλ.Ιατον δμlll, ιiν X/JIX~ 
Ινν., 11Ι' X/JI! νδν υnερφΙάλoςl αύ86δης, 8pαaύς, όγέ · 
ρωχος, δλαζών Ι ""ιώ,, ' ~,""φlσ.ι.,,~υπεΡOΠΤΙKόν 
nνεσμα, όyέpwxoς Ψιχή.''':''ΙιιΙρρ. 'n~φ.άλαιr-ύπερ· 
δαλλόντως, έξαιρt:τιιCΘ{~ςι.όπερηφόνwς, όγερWxως. · 

'Enιμ.: 6ΙΙ'Iφ'.lό~ ( *.naιP·φf·aalo-", ix τoil~. 



~ . _. . ~ .! 

~, (Jλ. ~) ..... oφ81ήrι t •• "-, κρ'λ. _Ι λιί'. 
ιuPerbu. (·-bhv~··.),~, . Ι,., ,χ r;(~. ~ 
(~ν_-, bheV,,~8Iμl)' βλ. )(11 Ι ,*"ιtφCΙ"o,· Α'.' 
Ιλλου, 'ij . λ. ΙΟχ,llμll,Ιο81ι χιιτ« ιiK. ,,~oπ.yι·' ί. "oll ·f
Μ,-,ιο, (ιiντl τρ6κον ,ινιk 'toll Wι.i-fJia~OΙ). 
ιίακρ-φΙΙέιι, μ.aλλ. -ιt •• · άναπώ ίιrτε:ρμtτ~. 
iιιKp-.oΙoiμσι, Kat8. μιτάι 11'0. μιλλ. ·ιtσOΜCΙ': 

φο6οΟμαι υπεΡ60λικό, καταλαμ6όνομαι υπό ύπερ-
6ολικοΟ φ660υ, τρομοκρατοΟμοι. 
6ιι',..οβος, ο,,' ό λlαν πεφο6ημένος, πλήρης 

φό6ou, περlτρομος, έντρομος, τρομοκρατημένος. 
ιίιICp-4p0ρtU'-vnat»φit»c» (βλ. λ.), φέρω (μετoφt· 

ρω) τι υπεράνω τινός. 
ι)ΙΙKρ-φρiσσιι, ιiττ. -'Πω' μιμ. -~φ ' φρlττω (φρt-

κιώ), φο6ο0μαl, ύπέρ τ6 μέτρον. C§Iό Τίνα. . 
6αΚΡ-4ΡρονCιι, μιη ... ω (.,μ,φee»ιι)' έχω όψη~ 

λόφρονο · οlσ8ήματα, έχω ύπερηφqνoιις στοχασμούς. 
ε1μοl λlαν ύπερήφανος. 2) περιφρονώ, κατοφρονώ. 
6ιιέρ-φριιν, ο", Υιν. '0"0" t, i, (._I+~)' ό 

ύψηλόφρων, μεναλ6φρων, νεννςιιόφρων. ΙΙν -χι 
.νν., όΥέΡωΧος, ύπεροπτικός, όλαζονικός, καταφρο
νητικός Ν Ι" ~oi ιmt»φeο,.ο,=όπό συναlσ8ησιν τt\ς 
ύπεοοχης, όπό ΟΟτοπεποl8ησιν λ6ν~ ύπε:ροχης. 
"'Kρ-φUιΚ, ., (v_l+φvιi)' Q Untp τήν φύσιν, ό 

ίιπεp6ofνι.ιν τ6 φuσΙK6ν μένε8ος, ό ηύξήμένρς κ08' 
ύπεΡ60λήν, ύπέρονκος, ύπερμενέδης, πελώριος τε
Ρόοτιος.- • ,πΙ πρatΥμiΤCDν, έξαιρετlΚός, άouνήδης, 
μοναδικός Ι ό πορό φύσιν, πaρόδoξoς, άλλ6κοτος, 
nopόλOνoc; Ι · &0. oυνημ.μhoν μ.a,ιk ΙΙνιι,ορ.: ό XJ.O' 
.nat»φvι), 8σο..-δχλος τόσον πΟλίις πού καταντΟ 
όπlστευτον, τ. Ι. ύnερ60λΙKό "ολός (λιΣΤ' mirυιn 
quanlum). 
"'κρ .,uoμaI, ΠιΣ8. μι,ιk .νιΡΥ. ΙΙορ. δ' -lφβ", π"χ. 

-Mφixα' φύομαι (ΟΟξόνομαι) ύπεράνω τινός Ι ιiν'tIίI
θιν, ύπερ60Ινω, ύπερτερώ, ύπερέχω, έξέχω. 

ιiαP"'9'iς, -ioσ, -W, μτχ. ιiop. δ' 'toίi vna,φiιoμcιI. 
ίικκρ-.. ως, ίπιρρ. τοll I-ιιιφvιi,' 8αυμαστώς, 

t}oυμασlως Ι παΡ0δ6ξως. άλλοκ6τως U .,φVΏΙ cb, 
=8αuμαστόν πόσον ... , τ.l. κατά λloν όξι08αύμα
στον (τι άλλόκοτον) τρόπον. 

ίιιικρ-ισιριι, ιi6ρ. 11· -8~' dt, υΙ νilν, όπερ
xαlpc.ι, Xαlpc.ι ύπεΡ6σλικό, ~ τι (μι,ιk δοτ.).- Ι μ.at:i 
μ~x., ~naezα't»c» _ι ... ~. - no'" τι μετά μεΥάλης 
εύχαριστήσεως. 
UιιKP-IΙl.ω, μι);λ .. ~ • . χαλαρώνω 'FI Δπ' έπόνω 

(τό όφlνω νά πέσr,ι πρός τά κότω),: 
"'κρ-ιιόνιος, ο" (v.-, + ιθ-ώιι)' ό υπέρ τήν 

χ8όνα, ύπέρ τήν vf\v, ύπέονειος, ούρόνιος. 
6ιιcP-lllδiιιι, μ.aλλ •. -ιtφι», 'πιτιτ. ιAιιW • . (~λ. λ,)' 

-ν-ιι-,νφάΦ (βλ. λ.)' ζQ . μt ύπερδολι",ήν χλιδήν. 
Uιι·tPIoμaI, μ.aλλ ·8λnίσoμcι.· 'ν'ΡΥ. ιiόρ. δ' ·ιt1.· 

... τι -ίιι ... · πρχ .• 8J.ttλ~ (πγΙΙλ. ι,ισμcιι)' ιiπoθ: 
έΡχομαι Τι ύπόΥω ύποκάτώ, . ύπεισtρxoμαι, εlσέρχο· 
μαι λόθPQ Τι κατό μικρόν, λcι,. ιυbl,. (μaτ' «Ιτ.).-
11 εlσΙ ρχομαι μuoτικό, εlσέοπω, εΙσδύω, εΙσχωρώ 11 
μτφρ., καταλαμ6όνι.1 τινά . κρυφlως Τ, κατά μικρόν: 
.mex'"' 1" w/ .. ,,=φpIKn jJt καταλαμ6όνει.- ιiI 
ύπεισέρχομαι εΙς τήν ε(jγoιάν τινος, έλκύω πΡός 
έμouτόν τήν ε:Ονοιόν ταυ, τόν KOλCΊΚεύω, τ6ν περι
σοlνω Ι 'ν1:ι6θιν, φέρομαι πρός τινα μετά δολιότη· 
τας, τδν δολιεύομαι, τον έξαπαΤώ,· ύποσκάπτω τήν 
θέσιν τοο.- lν προχωρώ κατά μικρόν, προελσόνω 
6ροδέως (int ΟΤΡιΣ,οϋ). . ' . . 
"'p-ιρcιις, - (f.-I+Wo,)· καταχρεωμένος, 

«6ouτην~νC!ζ εΙς τά · χρέηι. 
"Κρ9σ, Ιφν ..... #Ι. τό δνω μέρος της κοιλότη· 

τος τοο στόματος, 6 ούρονlσκος 11 χορ. 8ηλ. τοll 
._,φα, (-λ. λ.). . . 
'Β"μ., ',"Iφi, _ι,φα", !ιιιν. -όΝο" ( .... ,. 

_-ιδ, ·ι •• , . Ιιιπ. *ο[υ]ι- (στόμα) (: λCΙ1:. δι, Υιν. 
δrΙ.· ~λ. Xl!LI -ιιt.o.)' ιiδιδ. '1:υμολ ,' χιιτιί 'ι:ινς i. 
τ~; 'm" ., 1:& -qe.or, μ." .. ,.ιο, ix oτ4i.v o~α. 
-τttί, J&itι-ιrt», 6ιώα 1:ιk 1:'ρμcιτιΣ -.'Of' .φα, ιΙνιΣΙ 
AnAcιt υ1:CΙλήειι,· u,' Ιλ.).ου, ,,..ι,φ.,- < ~;Ιiι.~ιιoFιo,' 
*'-'." o-r=6μ,llΡ • .,cιδ[F]IO" *II,QJ·Fo-,· Ιλλοι ου-

. OXI,I~OIl4R τiι ;αΙι. goreu (",Aa't. optiWlUi) ( 90"- (~ 
λιΣΤ. ιυρer). 

6ιι-c,... .. , !ΜΑλ. ~ • . (6_ + 1,_0.)' 6ναπηδώ 
6nIoω, όπιο80χωρώ, 6π~eoδρoμω, άνοπ/πτω. 
: .... ~ν, ηιρρ. ('Π8(ιφα,.)· έκ. τοΟ ύπερι;ιou, 
tK τοΟ άνω πατώματος. 
Ω~ν, 1:6,. ίΠ: ,ΧιΣ! · ίlιιν. "'ι:ρώΙΟΥ, τ6' ., υΙ 

νΙΙν , τ6 ύπεΡΥον, τ6 έπάνω πότωμα οlκΙας, τ6 όνώ
Υειον, η τά διαμεploμαΥα τοΟ δνω πατώματος (αυ',. 
ΥυναικεΙα) Ι ΧΙΙΡ. ιΙνcιι ο·}δ. 1:0& ίπιθ. {ιπl!ρΙPO~ (ί~
IIΠCΙx. το& ouo. ol .. "μα)· 
...cρφoς, α, _, Ιων. χllΙ .πιχ . ίιιιι:ρώιος,.", ο .. 

(Ω τ,l~ ν.~)· ό ων υr1ερόνω, 6 κεΙμενος εΙς τό 
όνω μέρος-ι όνώνειος. 
6ιικρώτστος,." ο", ΠΟΙ,Ι1:. ()πε~θ. ivt, tιπέρτατo~. "'o4 .. iτ", &φρ. Υ' 'ν . μιλλ . w6 iίπε,μ, (.Ιμι). 
ιbι-iστoν, 'π. Υ' πλ,llι. ioρ. β' 1:0U {ιφ4οnrμι. 2> 

διιιρ. ιiν-ιΙ f •• n,tf, .' 'ν. το6 cιu'toίl ιioρ, β'. 
"''''σnι1cι, ιiόρ. at' το6 ι6ποσι-ΙλΑω. 
.... ,στΡC.~ ιiόρ. α' '06 V_oιoeIφαI. 
ιίιι"'σικδον, KΙX'WjOΤ. «όρ. β' του ;ΙΜρ. 
6ιι"'σικτο, Υ' 'ν. ά.ορ. β' τοll vnaov.oμcιa. 
...... σιιιιισι. κρχ. ,o6 · 'II.QV.OΜCΙ', 
6ιι"'ΤΡCσcις, β' 'ν. ΙΙορ. at' 1:011 .ΠΟΤ,... "''''1'., ιiόρ. at' -ιου Iπonίπτω. 
6ιι-cίιliνoς, ο. (.nό+"""",,)· ώ; ΧιΣΙ ν6ν, ύπεόeύ

νος, ύποκεΙμενος εΙς ευ8ύνην, ύπ6λονοςll;ΙΠ8vθv"Οf 
&'%'7 - όξΙωμα τΟΟ όποΙου 6 κάτοχος (6 δρxjιJν) 
ύπεχρεοΟτο μετό τήν λΓjξιν τf\ς 8ητεΙας τou νό λο
yoδoτήσr,ι διό τό ~π' αιJτoO πεπρaνμένα. 2) μ.a1:& 
Υιν., ό ύπείδυνος, (ύπ6λΟΥος, άρεΙλων εύ8ύνας) 
διό τι, ό ύπ6λονος (ύΠΟΧΡεωμένος) νό δώσr.ι όπο, 
ζημιώσεις διά τι Ι ό ένοχος διό τι. 3> ώα. μ.aJ« 
δοτ. ό ύποκεΙμενος εΤς τι, ύπ6χρεώς τινος, έκτεθει · 
μένος εΤς τι 8 μ.a1:ιk δοτ. ιφοα., ό Ι:Ιπ6λσΥος εΤς τινα, 
ύπεύ8υνος l:vovrI τινος,· έξαρτωμένος {;κ τινος . 

.... cuv.oμa .. πcιθ,llΤ. (Μι)+Μάφ), ιiπcιντ4iν μόνον 
,ν 1:~ θηλ. μτχ. τοll ιioρ. 'IAV;."ΘCioa· κατακλΙνομαι 
(πλαΥl6ζω) ύποκάτω, μ'φρ., ε1μαι ύποτετονμένη T«';l 
όνδρl (in! yuvatLx6;) Ι "",θ.Τσα ύπό δνδρα, ένKuoς 
Ilχ!χ! &πλιiς, έλ8σΟσο εΙς νάμον μετά τινος.- • εΙ
μαι πλανιασμένη άι, τινος, έπικά8ημοι έπΙ τινος 
(,κΙ πτηνου ίTIιxιΣ8,1μιiνoυ 'πΙ oτ4iv vaQoo4iv του). 
"''''"να, ιi6ρ .• ' τοδ f,ιoφcι/_. 
"'-«φρΙδκ, Υ' 'ν. 40Ρ. β' τοll 'now4'. "λ. 1.) • 
... ·'18 .. ' ΙΙόρ. a' 1:06 Ι_χ •• (βλ. λ.). 
....,χρίσσ, ά.όρ, .' τοli '-U/aJ, 
6η·έχω, μ.aλλ. .~,.. 'όρ. β' 'Μσχο., _0''II't. 

.πέσX.θotι (πρδλ. 'ιφ)' Ιχω ύπσκάτω, κρατ" ύπσ
κότω8εν. 2) 8όλλω (6Ι:τω, τοπ08ετώ) ύποκότω. 
3) έκτεΙνω τήν παλόμην τt\ς χειρός μου δπως δε
XβGι τι-Ι έκτε:Ινω τήν χεΙρο εις Ινδειξιν ένΝUΙ;σεως 
(ύποσχέσεως) 11 'πέχφ oJσ,=ΠOΡέXω εύήκοσν ο(ις, 
c6άζω αότΙ., δΙ&! προσοχήν, προσέχω, λιΣΤ. praebe,. _ur.m 11 ύπo6aστόζω, ύποστηρΙζω Ι ώα. προ-
6όλλω ώς πρόσχημα,. μεταχειplζομαι ώς πΡόσj(ημa, 
προφασΙζομαι, ΙσXuρlζoμαι. 4) παρέχω, έφοδι6ζω, 
χορηyCΙ,8έτω εις τήν διά8ε:σlν -τινος Ι 'π.χφ lμcιv
~6 ..... ι-θέτω έμαυτόν (τιeεμαι) εις τήν διό8εσΙν 
τινος, όKOλOUβGι τήν συμ60υλήν . ΤOU.- • κροτώ τι 
ύποκότω8εν, ύπoδc:ιστόζω (μaτ' cιΙτ . ) Ι ίνα6βaν, ύπο
τόσσομαι (ύπσκ(ιπτω), ύπ6κειμαι, όφΙσταμαι, όντι
μετωπΙζω, ύπoφέpc.ι, πόοχω. 2) ιiν lΙιχlινιυΙ, φρCΙoι
οιν : .ιτΙρ 11".,," ~ιtιό, (ΚΡCΙΥμ.)-l:χω νό δc:ισι.ι λό
Υον διό τι Ι vmxe» "iCfJf1 ~."ί (προο.)-δι&! Ικανο
πο/ηοιν εΤς τινα, τιμωροΟμοι ύπ' ΟΟτοΟ Ι 16Υο" vn-
8Ρ - cδ/&ι λόνονι, δΙ&! λονοριασμ6ν Ι ettHιoσf 
fιrιX_ltιρΙπoo ~ _Ι νβν, ύπέχω εύl;)όνoς καΙ ό
φεlλω νό δώσω 'λ6Υσν τ"ν πράξεών μου Ι '-%0' 
.Ιι/α" ~ι"δ,,-KoτηyoρoOι.ιoι διό τι. 

6ιr-ίi,μσι, πιιθ. Ttpx. το6 v.,.. • 
...... Υον, .... 'Ι'ον, πρτ,υΙ ά,όρ.Ι' ... ,... 
π-ΙΙ-οος, ο" ('nσ .. oM)· ό παρέχων ΟΟς, ό 6-

κΡοώμενος (<<όφ~6μενoςι), ό προσέχων.- • 
ώ, xcιΙ νυν, όπι'ικοος, «ύnόKαuoς., εόπει8ής, ύποτΟΘ-
06με:νος εΤςτινα, 6ς .. ι -Αν, CύnήKooς. Ι .,. o~. 
οΙ .mt ... o. ="cul vh, όnήKOOΙ, οΙ όνήκοντες εΙς 
τήk~χιαν 1'C)v 'AeΓIVOlωv, ΟΙ φ6ρou όnoτελεΤς. 

. ν, "ρ.-" .00 ...... 10,.. •• 



..... "!'" ..... iOI' 

.. .....,. δΑ. tν '-,ιί'r'ήιι-. ' . 
~YCI.av, Υ' πλrιθ. Ιων. ιiop. σι' 106 ~ . 
..... ν.μιος, ., (~π. + cI".μo,)· όνεμώδης, πλή-

μης όνέμοο, ίιπ6 τοΟ όνέμου φερόμενος n lιπrι ... l(>ιO" 
φιw - «αύγό δγονο, κλού6ιοι, CΥό '."'r"fIJo8" Ilxa 
τον b%nιlHl_I. (xαι.όt Ήσύχ. ), πλr'Ίρες όνέμου τ"ό
ΠΟν τινσί , μή περιέχον σπόρον πετεινο() καί οονε
πώς μή δυνόμενον νό tn~ao8t.\ όnoτελεσμαΤΙKώς. 

un-{ινcμος, ο .. (lιπι)+ιI ... μo,)· ό ύπό τόν δνεμον, 
ώ. χαιΙ vuv. ύπήνεμος, ~ηλ. μή προσβαλλόμενος ύπό 
τοΟ όνέμou, μή έκτε8ειμένος εΙς τόν δνεμον, r1ντΙθ. 
:Φ nρooή".μo, Η ΙΗ τον /ιπ" .. έμον - όπό τό μέρος 
.πού δέν τό π!όνει όέρας, δέν 166ρΙσκει δέρος». 

ιίΩ-ι\νιι, 'ij (lιπ6)' τ6 KlJT41 μέρος τοΟ προσώπου, 
τ6 ύπό τήν ρΤνα, χαιΙ χυρ. ή περιοχή τf\ς τριχώσεως 
(το!) μ!ίοταιχο. fι οΙ το!) . πι4yωνo~ δμοD) Ν ivtIDOav, 6 
πώγων, ή ΓCνειός, τ6 γένειον. 
Έτvμ., lιπή .. ,,· lιn"""rfIS" Iιmj'r"f < /ιπι) + α.οι· 

χιlφ τινΙ αχοτιινφ' xαιτιi 'ι;ινσι~ ιί. .? eιύτιρον τμ~
μσι τ~, λ6Ι;ιcιι; πιρι6χιτσιι όνoμcιτιxόν θ6μcι *i .. o-, 
·ιt .... (δψις. πρόσωπον), .. σ'JΎγ. τφ σαινοχρ. *an4-1;ι 
(.τ6.-), πρδΑ. 'tιX ίν nι>'1 .. ..;S' . ύπ' «λλων θεωροϋνταιι 
ώ~ ίτυμολ. αυνσινΥιχον-τ:οι τdι CΊni-.."" πeοοi-""ς-, lιmj 
-'r"f χαιΙ &. ΠΡοt6νw π'ttoτιχ6Ίν τύπων ι/χχινούν'tων ιiπ ;' 

oτijv πρ6θισιν. 

ύn ... νι\τιις, -Ο", δ (';n';"'1)' ό όρτι γενειών όνήρ, 
Υι ΧΙιΙ γιν. 6 πωγωνοφόρος 11 neιOro .. IιnfI .. rlrfI, - 6 
νεαρός «πού μόλις άρχΙζει νό βγόζι:! γένειαι. 

un-ιιoioς, ", ., (lιπι) + t}ώ,) · ό' ύπό (κατό) τήν . 
;», ό κατό τ6 χαρόγματα, έωθινός. 

ιίn-ίiΡYμσι, ΠΙιΙ. πΙ'χ . 'to~ Iιme%oιt. 
ύn-ιιρcσfσ, 'ij (Iιn",?Ue»)· xυ~. ή ύπ6 τών κωπη

λατών γινομένη έΡΥασΙα, τό έΡΥον τών κωπηλα
τών. 2) πιριληπτιχώ., oIιnfle.olo.=ot IιnfleirCII, τό 
σύνολον τών κωπηλατων κσί ναυτών, τ6 πλήρωμα 
τοΟ πλοΙου.- • Υε·ιιχω •• ώ, χαιΙ νυν, ύπηρεσΙα, σκληρό 
έΡΥασΙα ΙΙ ώα. χχΙ έργaσΙα γινομένη ύπέρ τινος, ώ; 
:ι.Χ ί νυν ύπηρεσΙα προσφερομένη εΤς τινα, έξυπηρέ
τησις. 

ϋη-ιιρCσιoν, .ό (ΙΙn"e.Uω)· τ6 ύπόστρωμα (τ6 
προσκεφόλαιον) έφ' ου έκ68ητο ό έρέτης, τό μα · 
ξιλόρι τOCί πόΥκου TG:'V κωπηλατών Ι .α. σό.Υμα lπ
πaσΙας,σέλλα.- • ό μισθός των κωπηλατών. 

υη-ιιρcτiιι, μιn . -ήocιo ' Ινιργ. ΠΙ;Χ. ~n"eέι:",.α, 
"αιθ. νΠII,ιτ"μflΙ «(,n"earfI,)' κωπηλατώ, ύπηρετώ 
ώς κωπηλάτης, έρΥόζομαι tv πλoΙ~ ώς κωπηλότης 
fι .. ι χοιθ6λου ώς ναύτης.- • γινιxιii~, έκτελώ σκλη 
ρόν έρyaσΙαν, έργ6ζομαι διό τινα (ύπέρ τινος) καΙ 
ύπο8οη8ώ, ιτοΟ δουλεύω» ΙΙ ώ; χαιΙ vuv, ύπηρετώ τι
να, προσφέρω ύπηρεσΙος εΤς τινα, «τόν ύπηρετωι, 
τ6ν έξυπηρετώ, συμμορφοΟμαι πρός τινα, ύπακούω 
(ύποτόασομαι, πεισομαι) είς τινα, ένεΡΥώ ύπό την 
KαθoδήyηaΙν τοο 11 συΥκατανεύω, συναινω, στέργω, 
χαρΙζομαι εΤς τινα ΙΙ vn"ecrιO rι=έKτελώ ύπηρεσΙαν 
τινό_- πcιθYjΤ ., έκτελοϋμοι ώς ύπηρεσΙα: τcΊ ιΙφ' 
~~_ .1, /ιμto.ς- lι,."ρ.ι:Ι.τaι (Ήr>ο~ . \ =αl υπηρεσΙαι 
(έξυπηρετήσεις) αl όποΤαι cδς προσφέρονται έ~ μέ
ρους ήμών. 2) προσαρμοζω έμαυτόν πρός τι(να). 
συμμορφοϋμαι, xaρΙζoμάι εΤς τινα, τέρπω, ευφρalνω. 

...... ~τιιμσ, Τ~ <lιn"eεriω)' ή προσφερομένη 
ύπηρεσΙα, ή έξυπηρέτησις .· 

ιiιι-ιιιMτιις, '0". δ (lιπό+l".ι:,,~) , ό κωπηλάτης (χυ~ . 
ό .ύπό δλλον έρέτην κωπήλότης) U Υενιχω,. 6 υπηρε
των έν πλΟΙΥ, ό ναύτης - .. πδς έΡΥαζόμενος, 
ό χεlΡώναξ, 6 έκτελών 6aρεταν .έΡΥοσΙαν των χε ι
ρQν l80η8ός, ύήηρΙτης (&. χσιΙ νίίν) , δούλος, 8ερό
πων, διόκονος, λσιτ. 4pρ.rltor Η Iι'!"etrfI~ le70" = 
8οη8ός έν fργy, ό 6Oη8Gιν εΙς τήν έκτέλφΙν του. 
2) ίν 'Αθήναιι" ό ύπηρέτης ό όκολου8ών tKoσl0V 
ΙΙnλ'τ.", καΙ φέρων .τός όποσΚέυός του (τροφός, 
όσπΙδα .λπ.) κατό τός πόρεΙΟι:;, 6 χcι Ι σχcvoφόeο, 
ιiλλιu; χοιλοιίμινο,' obtot - fιaαιν ίνΙοτι ίλαιιrl,ώ; ώπλι
"μ6νοί ιίι, όφενδον"ται καΙ τοξόται 11 6 ι:Qi.ιιι .. MHo. 
lιιrrιei r", 'ν • Αθήναι, fιτo 6οη8ός των ι .. Μχσ (βλ.λ.) 
Υ.αιτ& τ'ήν ίΧτίλιαιν τ~. 'Itotvfj; των ιιολιτιχciiν χοιτοιδl· 
χ.ν. 3) ιι.ρ& Ιινoφlδiιτι lιmrea1'.' ολοlΙνταιl χοιΙ 
.~.μ.yι"oΙ 11V8ς τιλίιlΙντι, &πc τ&, ιiμίαoυ, διαιτα-

. ~ wII . C)tιtaOΤ1j"oO, ~ .. 6κu1ιI01σιI. · 1,. τ,ώπο. τlνΧ . 
'w-νc,.6ς, n, .... (.~"f)· b όνι'jKων t, άρ

μόζων εΙι; κωπηλότην (fιι:1ς τ6 κωπηλατεΤν χαιθΙ;; · 
λou) . - • Υινιχ." 6 όνήκων εΙς (fι κατόλληλος δι ' : 
ύπηρεσlαν. ό έ"τι:λ"ν ύnηρι;σΙαν, fι xoι~ ό έξυπηι:-ε 
τικός, ό προσφέρων ύπηρεσΙαν D 6 όνήκων ij όρμό · 
ζων εις (f) κατόλληλος διό) ~n"e.rfI" τ. ί. 60ηδόν 
ιJnJ.Irov, fι έλσφPGις ώπλισμενον στρατιώτη ν ιι ιιπω 
fm"naxci-TlJ όπλα τών μισ8οφόρων στρατιωτών 11 

x~~,,, ~nfιe.rιχό~μικρόν όκότιον χρησιμεύον δι ' 
έξυπηρέτηοιν μεΥαλυτέρου πλοΙου, ύπηρετικόν πλοι 
όρισν. π. χ. «μαούνα» (πρδλ. 'Ιό σrιμιp. «Βοησητικόν 
τοΟ στόλοο») Ι Υό fnYIearιHH ( ... ·Ι. n~οiο .. )=τό παί · 
ζον (έκτελοΟν) Ρόλον όyyελιαφόΡOU, πρόσκοπος. 

ιίΩ-ιιρέτις, -~.ς-, θηλ. του νπ'1'ΙC", ' ύπηρέτρια, 
Υυνή 6οη8ός. 
ύn..;ριnc, γ ' 6~ . ιiop. 6' τοίί Iιn'e.'noιt. 
υιr-ήσιι, ΙCιιν. ιiντΙ lι"o~. μβλλ. τοίί /ιφ'"μι. 
υη-ιιιέιι, μιλλ . -ήσcιo' ώ'; χσιί νίίν , ί.ιπηχώ, όντηχώ 

c6a8ιόι, ήχώεlς όπόντησιν, όποκρίνομαι μέ fvo 
~xoν cΒγαλμένον όπό Ι;Ια!llό» . 

ιίn-iιιμι, ίων. r1ντΙ /ιφl" .• ιι .. 
υη-ίΙΙιι, ιi6ρ. οι ' /ιπίΑο. · (';πόΗ'λ.λω=.rλe»)· "ύρu.ι 

ί.ιΠOKότu.ι, «αuμμαζώνω~, «ζ9ρώνu.ιι πρός τό κάτω, 
.κουλουριόζωι ~ μτφρ. , ουΊ' κρατω, περιορΙζω, eιyg· 
χαιτΙζω, σταμαΤ4!, κλεΙω : οίιπ,λλω ατόμσ=κλεΙω τ6 
στόμα τινός, cτQP συμμαζεύω τήν γλώσοανι. 

ιίιr-ιoϋσα, μτχ. θηλ . τοίί Vn.ιμι (.l~). 
υη-Ιστιιμι, ίων. ιiντΙ (ιφi.τ,,/U. 
υη-ιοινέομσι, ouV1lp. -oiμαι, Ιων. ιίιήσιομσι' 

μιn. /ιποοχήοομσι' ιi6ρ. δ ' lιn.οχόμ",,· πρχ. lιnιox,,
μσι "πό+Τοχφ=lχφ)' ι!ι. χαιΙ νϋν, ύπισχνοϋμαι, υπό
σχομαι, δΙδω ύπ6σχεαιν,όναλαμ6όνω, cτόζωι Ι xυ~ . 
~ημ. ιcρατώ έμαυτόν κότω όπό τι, «παΙρνω έπόνω 
μQυι n .πΙ παιτρό" ύπόσχομαι νό δώσω τήν 8υΥατέ
ρα μου εΙς γόμον μετό τινος, τήν μνηστεύω, τήν 
όρρa6!ιJνίζω 8 ίπΙ τη, μνrιστfί. , όρκΙζομαι πΙστιν, ύπό· 
σχομαι έμαυτήν εΤς τινα ιι ώα. ύπόσχομαι εΙς τούς 
8εούς, ιτόζω, κόνω τόμα» εΙς τούς 8εούς Α Υινιχω; . 
δια6ε6αιώνω, έπαΥγέλλομαι δτι 8ό ... , προϋπόσχομαι 
ότι 86 •. 

ιίn-icrxoμσI, ίων . ιiντΙ lιnιοχ"aομα.ι (βλ . λ.) . 
ιίnνδΙέoς, 0., ο .. (vιr"or)' ό φέρων δπνον, ύπνω · 

τικός.- 11 συν .• ν . παιθ. 'νν., ό καταλαμΒανόμενος 
ί.ιπό ύπνηλΙας (cόπό νύστα»), ό νυστσλέος. 

. ϋιrν-δηδτιις, -ο". 6 (vπrο,+άnαι:άω) ' ό έξαπα
των έν τι;, ϋπν~, ό δι' όπότης όφαιρQν τόν ϋπνον. 
υηνiδιoς, 'α., ο .. , (ΙΙπ .. ο,)· 6 κατεχόμενος ί.ιπό 

τοϋ Οπνου. 
ιίηνo-δoτiιP, -jjeo,~ , χαιΙ υηνο-δ6τιις, -οιι ~ 

{Vπ .. οS'+ιJΙ6e»μιγ ό δοτήρ Οπνοο , ό δίδων (παρέ
χων) Οπνον, ό όποκοιμΙζων 11 ,,6μο, (ιιι: .. oιJότ,,~=να· 
νουριστικόν ζισμα.- θη ί._ ι,π"οδ6ι:ιιρο. . 
ιίnνo-μlιέιι, μ~λλ. -ήαΦ (t)π .. ος-+μιίχομα.ι)· μά

χομαι πρός τόν Οπνον, όνθΙσταμαι πρός τόν (ίπνον , 
τόν όποκρούω, όντιδρc;ι κατ ' ούΤΟ(). 
·ΥΠΗΟΙ, δ' &. χcιΙ νυν, ϋπνος, ύπνηλΙα, έλαφρόζ 

ϋπνος, όποκόρωμα ιι μτφρ., ό ίιπνος τού 8::Jνότου, ό 
δόνατος.- • -Υπνος, ώς 8εός, δΙδυμος όδελφ6ς 
τού 8ανότου . 

• Eτvμ. t VΠ1l0~ ( Ισπ . ·suρ-n~s=παi.-σί.cιu. ιiίπiί, 
riA15. g'urnε (-m- ( -mn- , .pn-)' π~15λ. ί~ π. ·svepnc-· Ύ, 
*ινοΡηΟ- ίν τψ σαινσχρ . ινάΡη4-1;ι (Cιπνoς, όνειρον), 
Zιν~ . x"4fn4- (Cιπνoς), ipIL. khun, '( •. ,. khnoy, :1.". 
*lνοΡηΟ-Ι, λοιτ. lomnulι παιλ-ι ρλ . Ι{14Π, gall. hίin, 
bret. hOn (ίιπνος), ποιλ-noΓΓ. su.fn. :iryA-.\t~ . swefn 
ιϋπνος, δνειρον), 'ItιxA-oιxe . IW.b4n (δνειΡον) {germ 
·svebn4- ( Ιοιπ. ·ινeρπό-)· τό λιθ. ιδΡη4Ι (δνειρον) 
ιiπoτιλιΤ συμφυρμόν 'tοll·Supn4-ι-παιλ-ολ\tυ . ,rιηiί xcιί 
τοll ·SW4ρn4-S· 'Ιό ι1ρχ.IΧόν τμfιμcι *ιυρ- ι ί ν:ι;ι μl'tοιπτ. · 
βαιθμί, του ινeρ· τ06 'ν τφ αοινσχ;;. ινάριfί, ινόΡ4" 
(κοιμώμαι, όποκοιμώμαι' πρ15λ. ιuρΙά · I,t=6 όποκόιμι
σμένος), Ze'I~. xv.P- (κοιμώμαι), λαιτ . ΙΟΡΟΓ (Βα8ύς 
Cιπνoς) (*sveρOs), lδρΙδ (6ήOKOιμΙζ\ιJ, KoranpaUVIιιj , 
Ιρλ . f041d (κο;μδται), ποιλ-ηΟΓΓ. sof" (κοιμώμαι), sue· 
fl& (όποκοιμωμαι, καταπραΟνω), s6f4 (φονεύω πογ-



1 .... 

ηνυρΙKQς), ιuόefA (mιoιcotμCιμαι)"ιuιλ-yιρμ. ~.w~" 
ben (=λσι c. ιopl".), .KR8>.. 1tII).·OUI1~ .• DρaΙI (Κόιμ(j. 
μOl,' ιτρδλ . . ι~\ Ιλλ . , ιltmιo, . , , _ν~,,!). &ιν_pnό-);1, 
Ζιν". _x.afn_·, λσιΤ. I~mnl., 'λλ. h'limι.o", λσιτ. 
ιomnlum=oavoxp. sνQρr\y_m . (δραμα έν όνεΙρ<ιι), 
_oιA-oAoι\l. sUnfje, 9011. "arιhunedd (=ι).σιτ. Inιomnl_), 
.u. .f_Uo" ,~ao6f~ ~_",6,. ~"",6φ. : 'nιoώσ
_ ('Τ_)' 

6ιrν~8ικ, -0,,1 ·6, (Imιori'f1OΙUQJ)' ό tκφoδl-
ζων τινό κοδ' OπνOUς. ' 
6_ν_, μιλλ. -ίΟοφ· 'ν';;'Υ. ΠΡΧ. ιInJICIIINa •• σιΙ • . ,. 

mιφμaι (111",)' όnoιφιμ/ζω, νoνouρ/ζω.-KσιΙ,IIΤ., 
π/πτω εΙς ·Onνον. πηγαlνω νό 'κοιμηδώ, οlσδόνομαι 
ύπνηλ/ον, όποκοιμωμαι, κοιμώμαι.- ιι 1:64μ'tδ. 'νιρ'Υ. 
"π,,6Φ=όποκοψώμαι (ώ, \ό noιQ,ll1: . ). 
ϋηνωι "ωρ. 'Υιν. ·\OU iίπ",. 
ίi_ν-ωδιις, ., (iί_ri-alcJo,)' 6 νυσταλέας φό-

σεWς, νυσταλέος, δμοιος π~ός νυσταλέΟΥ. . 
ιiηνών, λαιχ. ιiν\Ι ~mιoν", ιiπρφ. \OU fmι6al. 
u.νώσσω., ιiττ. -"ω'=~π,,6Φ (δλ.λ.)· εlμαι ύπνα· 

λέος, εlμσι νυσταλέος, αΙσ8όνομαι ύπνηλ/αν\lμ\φρ. , 
,,6βφ d' o~x "n"όHιOIlI χΙσ,-όπό τόν φό60ν της 
η Kαρδlα μου δέν αlσ86νεται τήν όνόγκην Οπνου. 
u.νώω, ίπ. ιiν\! -Δπ,,6ω (δλ. λ.), κοιμώμOl, 6πο

κοιμώμαι. 

Ύ"ΠΟ', πρόθ.σι, α\lν1:οιααομrιη μ'1:c!ι Υιν. , "οτ., χσιΙ 
ιι Ιτ: οιΙολ . ~nά. βοιφτ. ' •• 'πιχ. ΚΟ\'ΙΙΤ. oΔnal. xiPIV 
\oίi μj\ρoιι' βιια. σημ. κότω, ύποκότω. 
ΜΕΤΑ ΓΕΝΙΚΚΖ, Ι iκΙ 'tόπΟ\l, μ.τc!ι -Υ,ν . "'11-

λοuα,llς; τ6 ΠΡ!'Υμιι fι 1:6ν τόπον, ύποκότωδεν τοΟ ό
ποΙου fρχετα/ τι " έξέρχεται : ~ι. χ,,;"" "πό 
α.nι/o",-6πό κ6τω όπό τό οπήλαιον τρέχει μ/α 
πηγή Ι τ_ο'" "πό ""JIOv 11"." -= όπεζευγνυεν (f· 
λuεν, «έξέζεuε») τούς Τππους ύποκότω8εν τοΟ ζυ
γοο Ι "π' ιι,,,,,ον Ι"6μ,,,,-tλυσν έμαυτόν κότωθεν 
τοΟ κριοΟ (<<ξεκΟλλοOoa mιό τήν κοιλl6 του» ). 2) 
μιτdt 'Υιν . ,,'ΙΙλοuα1jC τ6 ΠΡ!'Υμσι κότω όπό τό όποΤον 
ευρ/σι<εται fι τοπ08ετεΤταl ΤΙ' κότω, ύποκ6τω, κότω 
όπό .. : : "n6 .ιιτlρ"οιο nιnfIσ, _ πλήξας (κιιρ. έπι
τυχων) aυτόν ύπό τό στέρνον (Ι«Ιτω όπό τό στη· 
80ς).- Ilπρά;; "ijA!JjOIV τοΟ αlτ/ου (τοΟ ποιητικοΟ 
αlτlου. τοΟ ένεργοοντος πρoaώπoυ, τι"ις αΙτίας), μιτdt 
πιιθητιχων . (-,IIμιiτων, fι χιιΙ μ.τc!ι oύel1:ιiρl»ν (-,IIμι:i\ων , 
xl ιμιiνων ιίν ItOΙQ,ll1:. 'νν., λΙΙ1:. & fι &b: χτι/"μαι "π6 
~ι"o,=φoνεύoμαι ύπό τινος Ι '89σ",ί" .,n' α~τoν= 
νό πέσr:ι (ν.ό φονεu8t.\) «όnό TQ Τδιο του τό χέρι », 
ίδιοχεΙρως Ι fφ' latnoV = έξ έουτοο, όφ' έαυτοΟ, 
όπό δλως διόλου ότομικήν του πρωτo8ouλ/αν (= 
λOl,;' SU& sponte> Ι CΙXOtH» ~π6 τ."' d Ι) XAXcUr= 
έπαινοΟμαι iι κακολογοομαι ύπό τινος 11 ώα. "σιΙ έπl 
δευτερεύοντος προσώπου, διό τΟΟ όπο/ου ένεργεΤ 
τις: v,nd χ';,,,χο, iIJIO'f",I'" - διεκήρυασε (προ
Έκήρυσσε) διό μέσου τού · Kf\ρuKoς. 2) ιbα. 'ιι "ιιό 
+Υιν. ΧΙΤΤOlI Ιν βριιχιιλ. φριiαlOlν, δποll volt'tOlI οίι μόνον 
ή δμέσος ένέργεια τΟΟ ένεργοΟντος προσώπου, 
όλλό καΙ τό περαιτtρω όποτέλεσμα cιύτι"ις : σιιl,χ.φ 
vmJ 1'.,,0, - oπεUδw 6ιaζόμενoς ύπό τινος Ι φήγOJ 
vn6 Τ'"' - τρέπομαι εΙς φUγήν διωκόμενος ύπό 
τινος Ι I_Cf'o" Ιρ vn6 τι"οr=έπaινοΟμαι ύπό τι
νος Ι 0111'/11" 'χω "n6 τ",ο,-ι<οτηγΟροΟμαι ύπό τι
νος. 3) 'ιι "ιιό o\lxvc!ι 'χτIΙν.τOlI χOlΙ έπl συναιοδη
μότων, na8Q.v κλπ.: 1m) ~o", (- άnό φό6ον, έκ 
φ660u) , fnόzcιlίίs (-006 xaρ6ν) Ι 'ντιΒθ.ν iItI~nιie,ll 
fJ χι-fjαΙc 1:'ΙΙς; χιιΙ 'πΙ iνιΡ'Y, .ρ,llμiΤΩιν, .δποll δμatς; "u
νΟΙ1:ΟΙΙ νι "uItIIXOU1j1:OΙI 1tIIt'II'tIXYι 1:IC μιτοχ ή, ." 'tfj, 
δχοΙσις; "ΩIp't!tOlI XllρΙatς; fι ιτιρΙφρOlα,l' -cfjc 'nό+,.."., ' 
1IfCI~ τ. fn' .,ιnι' - πρόττω τι όnό όνδρε/αν 
(x\lp. πρόπω τι d,.6ΜCΙΙo, fι 'CΙ"νΜCΙΙO' ύπό όνδρεΙας) 
116,wfIo",c".,nj} μαστΙyow-όνορυσaοον (όνο/γουν 
όρ{ιyμaτα, όναdκόπτouν) Ινεκα τCιν μοστ/γων (χιιρ. 
~σo"ιι. -ιvιn6μι.oι fnό μαστΙ,_>, 4) O\lXvc!ι fι 
',n6+"". τΙ"τιιl πρ6ς; "ήλΩlαlν τών συμπaρoμaρτoυ
oCιν ooνδηKCιν : "'Ι) Z,φ4fo.o lι»fr-δrib τι'lν πνοήν 
τοΟ Zεφόρou (τοΟ ΖεφύΡοσ πνtoντoς) Ι dilιιά"ΤφΥ 
..... Apιόhι-ύπό τός Kρcιuyός τCιν Άχαιών (δτε 
ΟΙ " Αχαιοl άνεδ6ηoaν)B'πΙ μοuοl"fj, (f! ρllΙμlχfj, _Ι
όΑοο) ouνoδΙσιc : χ.,..ι",.. ',n' .'1oiJ - όργιάζειν 

Koρu60ντιδν, cμεδQΚοπεΤν») Tf.\ σuνoδlςI αύλοΟ(όπό 
'T~ . ftxouς τοΟ αύλοΟ) 1311"8'" Ιπό "ιιι.,.,... 
nWειν .1Ιπ6 τούς .ήχους τΏv σαλπ/ννων Ι ίια.' χιιΙ 
.σι", 'π' ι~μoν Ιο;Ι, = t)υσιόζειν, ΠΡοοφέρειν 
&uo/aν σuνoδευσμένην όπό φαιδρό:;-φwνός Ι 'nj 
'IIoμnίl, Ifd,Iι" τ." Ι έκφέρειν τινό έν ΠOμnι:\ (Σw
oδ/Q πομπf\ς). 
ΜΕΤΑ ΔΟΤΙΚΗ2, προς; δήλΩlσιν τοΟ ·όντικειμέ· 

·νου (τοί! oIιxo~ijIto't IJ Ifuσιιω, d:ν tΙ1!ιιμιiνοu) κότω όπό 
τό 'όποΤον' εύρΙσκετοι πράγμό τι ~ Ι 'π Ι τόπο\l: fJlJd 
ποασί=ύπό τούς πόδας, (κότω όπό τό πόδια Ι f,nd 
τiI dχροn6Μι=κότw 6πό τι'lν όκρόπολιν (ύπό τήν 
όκρ.) Ι fφ' σρμaαΙ=Kι'nω όπό τό δρμα, έζευγμένοι 
εΙς τό όρμα Ι "πό χιρσl τι"o~ δσμffιισι-νό δαμα· 
σδ~ (νό Kυριευδf.j, νό ύποτaχ8t.\, ·νό νικη8t.\1 κότω 
όπό τός χετρός τινος, διό τών χειρών Τινος, ύπό 
Τινος Ι οf)tω xcιΙ φοβοvμαι "π6 τ",ι=εlμαι τρομο
κρατημένος κότω όπό τινα (κ6τω όnό τήν σκιόν 
τΟΟ υπ' ΟΟτοΟ έμπνεομένου ιpό6ou), 't . Ι. τόν φο-
6ο0μαι Ι -Δπο πoμnfj ΤΙ"Dr βσΙwιιι-πΡOXωρώ κότω 
όπό τήν όδηγ/αν τινός (προπεμπόμενος ύπ' αυτοο). 
- • 11' "ήλωοιν ύπoτayι'\ς fι έξαρτήσεως : v,n6 τι'" 
=ύπό τήν έξουσ/ον τινός Ι ιΙμί 'π6 τl"ι=εlμαι U
ποτεταγμένος εΤς τινα, εlμαι ύποτελής του, εlμαι 
ύπήκοός του Ι 'χω -Δπ' Ιμa"τφ=fχω ύπό τήν έξou· 
σloν μου, fχω ύπό τός διαταγός μου (εΙς τόc; δια· 
ταΥ6ς μου). 2) ιΙ, "ήλΩlαlν τών σuμπαρoμαρτoυ
σών συνδηκών (ώ, χσιΙ fι ~nό+,.e".), ",n' ανΑ'1ήρι 
πρ6α(J.' lχιο,,=προεχώΡουν (προεπορεύοντο) ύπό 
τούς ι'ixoυς τοΟ αύλΟΟ τΟΟ αύλητοΟ (συνοδευόμε
νοι ύπό aυλητoo πα/ζοντος aυλόν) Ι ιΙΙα. ~πι) χ,;. 
ρ"χι. fnd φωτl, ~πo ισμ.ndδ. χ.ο.χ. . 
JιlETA ΑΙΤΙΑΤΙΚΗΖ ι Ι ιίπΙ .τόποu , 11' ~ήλωσlν 

κινήσεως πρός τι όντικε/μενον καΙ ύποκότω αύτοΟ : 
~πό fImo» ΙΙΙααε μ.;ω=«έσαλ6γησε» τό πρό60τα 
(πρός τό σπήλαιον καΙ) ύπό τήν 6Ροφήν τού σπη
λα/ου, "1jλ. έντός τοΟ σπηλα/ου Ι "πό """ό" ήycιy." 
Υππο,,»=ωδήγησε τούς Τππους ύπό τόν ζυγόν, t
ζευξε τους Τππους Ι ~πό Teol'1" ΙΙΙ"αι=πορευεσδαι 
(καί q,86νειν) υπό τό τε/χη τι"tς Τρo/aς Ι olltw χιι.Ι 
-Δπό 'ιχαστ,;eιο" ιΙ,ιι,,-όδηγεΤν (φέΡειν) ύπό τός 
(ύψηλότερόν πως κειμένας) fδρας τών δικαατών 
(όδηγεΤν ένώπιον τών δικαστών. ένόγειν). 3) lί. 
"ijλωο\v τοΟ ύποκ6τω όντικειμένου τινός l1νιιι τ~ . 
ΙννοΙοι, 'tfj, xινήαιΩl,: ' 6ιιοl lσαι" ',n' ttΦ 1" 4Ι
Ιι6" τe~δσοι ύπ6ρχουσι (ζCιoι) ύπό τόν "λιον ό· 
πανταχού τι"tς γf\ς.- . 'πΙ χρόνοιι (ώ, \6 λcι ~. ιub> : 
~πό t'1'ιxτα=Kατό τήν νυκτα, πρός τήν νύκτα, δτε 
έπηλ8εν ή νυξ Ι fnd 1"1)" Ι_κατό (πρός) τό έξ
ημερωματα Ι 6πό τό" . ιιιιιιμό,,=κατό τήν έποχήν 
τοΟ σεισμοΟ, δτε σuνέ6η ό σεισμός Ι 6πό τι)" ""ό" 
χστσχσΙ"τσ=τότε περlπou πού ό ναός fγινε παρ
ον6λωμα τοΟ πυρός Ι ώα. 'πΙ XFOvtx~, "lοιρχιΙοις;: 
nά..,(J.' fnd μ'1",(J.μό,,-=καδ' δλην τήν δι6ρκειαν 
τοΟ 8υμοΟ, έν δσ~ έξηιςολούδει ή μι"tνις. 
θΕΖΙΖ, 'ιι .ιιό χcιτόι "cινόνσι ΠΡOτιiααΙ1:σιl το!ί μ.θ· 

06 auvιiIt'tl~III δνόμOl'1:0" 'νΙοτ. δμω, "οιΙ iιτltιiaOI'tΩII 
o:~τorι (τΙβιτOlI μΙ1:' cι~τό), ιiλλdι τότ. 6φΙΟ1:ΟΙΤOlI ιίνOl· 
οtροφ'ijv \οΒ τόνο\l "σιΙ ypιiφlτOlI l,no. 
Ή ~πι) χ,ΤτOlI χσιΙ ιiπoλ. (4ν.ιι o\lvαtv~oνto, δν6μσι· 

1:0,), ώς; ΙπΙρρ. , δπό1:' "1jAot c1πλcl), '1:6 cύποκ6τωι, 
cκότω όπόι, χOlΙ μιiλlOΤOl 'πι vao-yνcl)v ι6;.lαxoμίνΩlν 
6π6 '1:6ν μσιστ6ν 1:fj; μ,ll1:ρό,: fnnoI "'fMcσI' 6πι) " 
4μΙΟf'ο.-όπ· ωτός δέ ("1Ιλ. ύπό τούς μαστΟΟς των) 
ήμ/ονΟI. 2) δπΙσω.-Ι όνεπαισδήτως, λόδρςι. 
ΕΝ ΠNθEZIlI·fι 6πό α,llμσιΙvll Ι τό ύποκό

τω, τόοον 'πΙ 01:ιiσ.Ωlς; (,I.nιlμι-.Ιμί 6,n6 τι".-εl
μαι, εύρ/σκομαι, κότω όπό τι) δοον χοιΙ "πΙ Xlv'/j' 
αΙ-Ωι' (, 'ποβ4Ι_60/νω, 6οδΙζω, ύποκ6τω όπό τι). 
2) μεΤξιν Ολης τινός μΕΤ' δλλης : Ι.ρ"",ο" ΙΜ· 
","'os. ι) ύποταγην fι έξόρτησιν : "πο-&ιμΝω, 
f_·dμΦ, (βΑ. Λ. λ.).- Ι τό έν μικρ9 6οδμQ ύπόρ
χον, fι τό Kaτό μικρόν γινόμενον, όλ/γον τι, Kaτό 
μικρόν, 6οeμηδόν (41, fι λOlτ. ΙΦ) : 6πο·χ.Νιιι, 
fn6-Mvxos, f_-(J.φ,nιVφ (βλ. λ. >..). . 

'Enιμ., 'no, ~ (.π, ποl '_Ι, " 06 1:rι 6μ1j~, 
ιι_.'89σ)" λ808 . , ~λ. 6nιl xαtτ' ~νOlAoy(OIν πρ6, ΑλΑ«. 



προθ. ιltιά, Νατά Χ. /i. .) ,)πδ"",σι.tνσxp. ύρ&, Ζινδ. υρ& 
πa.λ-Ιt&ρσ. uρa, λa.τ. sub, sus- (*sup-s), όσχ. _vn, 
.ΙSp. su, lρΑ. fo, 9αll' go, gaul. νο- «*υ[ρ)ο, yσ~θ. 
uf., KaA-y.pμ. "f, obA' ί~ !σιπ. ·uρo· βλ . χσιΙ _ν ~ n." (ίψι. 
ύιιό-δσδρον, .6' πόν τ6 τι8έμενον fι κεΙμενον 

ύποκάτω, ώ; κσι! νυν ύπό608ρον, 6ό8ρον, κρηπΙς, 
KρηπIΔWμα, 8εμέλιον, 6όσις. 2) σποπόδιον. 3) 
ό ύπό τoιJς πόδας έστρωμένος τάπης. 

6ιιo-ecιfνιι, μ.λλ. -β{ισομα,· «όρ. ΙS' -8flFl'" πρlι, 
μβFlΝσ' 6aIvI.) σποκάτω, είοχωρώ, εΙσδύω ! ί δθεν. Τ
ατομοι ύποκάτω, χρησιμεύω ώς 6όσις, υποστήριγμα. 
- Η μ;ψρ., εΙμοl ύποκάτω τινός, δηλ. εΙμαι χαμη
λότερος l(οτ6 τό Οψος: τ.σσσι"άΝο .. τσ π6&ι~ V.nO
μ, nι~ 11'8"' (nv"σμlδο,) ι:ΩV"ό μiye{J-o~ (Ήι;οδ.) 
-κοτa6ός (δηλ. κτίσας αύτήν χαμηλότερον) κατά 
τεσσαρόκοντο πόδας όπό τήν όλλην πυραμΙδο πού 
εΤχε τ60ύτό μέγε8oc; (τ.l. κτίσας αιτήν 40 πόδας 
χαμηλότερον). 

υιro-βάllιι, ίπ. ΙJββάΙ1αι, μ.η. -1I,"fij' _ν.Ι;Υ. n:px. 
-fJcfJ1F1xu., ItC&Iι. -β.βλημα, · ρΙπτω Τι 6άλλω (τοπ08ε
τώ) τι ύποκάτω, άπλώνω τι κάτω (Οφασμο, τάπητα 
χλιτ.), AtI~.substernere.- 11 μι:ον, ύποl(α8ισΤώ ξένον 
τέκνον εΙς τήli θέσιν τοΟ lδικοο μου, παραλαμ66-
νω ξένον τέκνον (νόθον) καΙ τό υΙοθεΤώ (τό κά
μνω Ιδικόν μου), ΤΙ υπεισάγω εΤς τινα ύπ060λιματον 
τέκνον. 2) μ-::φρ . , διαδΙδω (θέτω εΙς κυκλοφορΙαν), 
UnoKIVCl, Ψευδετς κατηΥορΙας.- 111 ρΙπτω (παρεμ-
6όλλω) λόΥον τιν6 εΙς τό μεταξύ, διακόπτω, υπο
ψl8υρΙζω, έμπoδlζω τόν λέΥοντα, άπαντCl, 'άνταπαν
τώ.- ιν εΙσηγooμaι, σπ06άλλω, είς τινα, ύπεν8υ
μΙζω. 

ιiιrό-ΙΙσις, -.ω" -fι(ν.nοβσl"ω)· ή 6πισθοχώρηvις, 
υποχώρησις, ιχαμήλωμα», δπω, τό ,:,ονiτ: .jμχ τfι~ 
1C«μήΑΟΙΙ διάι νeι δ.χQ1ί τό φορτΙον τη,. 2) θεμέλιον, 
6όaις, 6άθρον. 

ιιiιισ-ΙένΙιoς, ο" (,)πό+β"'{J-οι;)· 6 είς τόν Βυθόν 
κάτω, ό ύπό τ6ν 6υθόν, ό ύπό τό 6όθος, ύπο6ρύχιος. 

6ιιο-δ(ισσιι, CΙττ. -8Ι;ττω' μελλ. -βήξιu' 6ήχω 
έλαφρώς, έχω όλΙγον eηxa. 

6 .... lωςιι, μ.λλ. -β,βάαοο. i~~. -βιβ';', μετcι6a.~. 
iνιpy.IC&, τοδ lιnoflal .. oo · φέρω κάτω, κατσ6ι&Jζω.
μσον, χαμηλώνω έμαυτ6ν, γονατΙζω, κύπτω ('πΙ Τπ· 
που, καμήλou). 

6ιιo-δlέιrιι, μ.λλ. -βιεψομσι' κατευθύνω τό Βλέμ
ματό μου Ι:κ τών κάτω πρός τ6 δνω, κυττ6ζω πρός 
τ6 δνω ύποκάτωθεν, Ι(υττόζω λοξώς, ατρa60Kυπό
ζω · . κυττ6ζω περιφρονητικό 11 κυττόζω ύπόπτως fι 
όρ'{lλως, ρΙπτω Οπουλα Βλέμμοτα, n.pIn:ou ciι, "σΙ 
νΟν ύποΒλέπω. 

lnιo-Ιl~ν, .ιτιρρ. (IιnofldUoo)' ρΙΠΓω εις τ6 μέ
σον λέξιν τινό (τ. Ι. διακ6πτων τόν ρήτορα) δολlως 
fι σU'{κεκαλυμμένως (μ.τeι .πιφιιλι:i,.III, Τι μ.τdι ~!i-
0.11Ι, πρ6, διιιιτδιτιιιοιν μoμ,~,) . 2) σπο6ολιμαΙως, 
ν6θως.- 11 μετό πλαγΙων δλεμμ6των, λοξώς, πλο
ΥΙως 
6.0-8AιιTfoς, σ, ο". ρημιιιτ. .n:IB. "toI {ιπoβάUιιo' 

δν πρέπει τις ν6 σποι!όλl], νό θtol) κάτω, δστlς 
πρέπει νό σn06λη8t,j. 

6ιro-ισlfι, -ι. (lι_βσl1oo)' ιίι, .νΙΡΥ .• τό eέτεlν 
(6όλλειν) ύποκάτω, ή ύπόστρωσις. 2) ή τοποθέτη
σις νό80υ τέκνου είς θέσιν ΥνησΙου: lιπoβoMί, y~
φομα, n"σ=κοτηγορώ τινα ένώπιον τoCί δlκαστη
ρ!ου (τόν κοταγΥέλλω) διό νόElou Υέννησιν Ι _ντ.δ
e •. ν,lι.nοβολ';=πaραποΙησις: xl.,δtiJ" lιMβol,;=παρα
ποlησις κλειδιών, ι6ντικλε!δι». 3) ύπόμνησις, παρ
αΙνεσις, εΙαήΥησις, αυμ60υλή: Ι, ,)nοβοΜif-διό ξέ
νης συμ6oυλι'jς (παραινέσεως, ύπομνήσεως).-ΙΙ ΠC&
βητ., το τε8ειμένον ύποκάτω, 6όσις, θεμέλιον 11 μ~φρ., 
ή όπό8εσις, ένός έργου, τ6 θέμα τό όποΤον πρα
'{μοτεύεταl μΙα πνευματική έΡΥασΙα. 
6ιισ-δοΙίμσίος, σΌ .,. (~βιiU.μσι)· ~ ω, vllv, 

ύπο6ολιμαΤος, νόθος, ούχ! '{νι'!σιoc;,Kleδηλoς, ΧΙΙΥ. 
6 Kρuφlως lι_fJσ.116μ"'Οf (τοποθετούμενος) εΙς την 
θtσιν τοΟ ΥνησΙου πρ6ς άντικατόστασΙν τόu Ι w .. 
tn.βολιμσrσ (.νν. Ι:.ΧΝ)-π'ι νόθα 'Ttιt~C01. 

ΑΕΞΙΚΟΝ λΡΧλΙλΖ EΔ.AJlN. r.ιWZZH~ 

t'''f 
ho-8ρέμιι' β,8μκιι (βλ.λ.) ύποκάτω; EIoρυ~ (600-

ζω, 6Ρυχώμαι, μυκώμαι) ύποκότω. 
6ιιο-Ιρέχιι, μελλ. -ξω' ItC&O. πρχ. -β.β(!8"Υμα,' 6Ρέ

χω (ύγραΙνω, ινοτΙζω, μουσκεύω»), όλΙΥσν τι Ι μτφρ .. 
(κουτσοπlνω».- μτχ. na.B. πρχ. lι.nοβεβ".Υμ"ο,-= 
ιμισομεθυσμένος». 

ιίιιιο-δρυχιος,. (σ), ο,,' ό ύπό τ6 Οδωρ ειJρισK6με
νος Ι; Υ,νlκώ. , ό ύπ6 τήν έπιφάνειον. ό είς 6όθος 
εύριοι<όμενος, 6aθιJς .[δ:' .τ~μ. ~λ. "n6p~vx~~J. . 
6ιι6-δρυχος, O"'=υπoβ"υx,o~ (6λ.λ.) , αλλ _ν χι;η

σΑΙ μόνο'- εν τφ ού/l. ιτληθ . "πόβ"υχσ ώ; έπιρρ.=υπό 
τ6 Οδωρ : vn6fl"vxa τ[/hιμι τ,,,α=τόν καλύπτω μέ 
τά ύδατα Ι v.n6pqvxa Υ{Υνομσ," καλuπτομαl ύπό 
τών υδάτων [δι' έ1:υμ. 61.. βρίιχ,οι;) . 

υιrόyaιoι; η υιιόΥΙ:ΙΟΙ;, ο" (lι.nό + Υαίσ)' 6 ύπό 
τήν Υην, δηλ. ύπό τήν έπιφόνειαν τού έδόφους, ώ~ 
ω: νυ.ν ύπόγειος. 
ύΙΙΟ-ΥάστριοΥ, τό (".1tό -j-Υσα~ήρ)· τ6 κάτω μέρος 

της κοιλΙας, όπό τοΟ όμφαλού καΙ κάτω, ώ, χσι! νυν 
τ6 ύπογόστριον, λa.~. abdomen. - 11 τ6 'ύποκάτω 
μέρος 8αλασσΙου ίχθύος. τού Ειύννου, προσφιλές 
fδεσμα τών 'Αθηναίων. 

υιr6-yειoc;, o"'=νπόycι,oι; (6ί .. λ.). . 
ύιro-yεlάω, μ.η. -c!σομα,' Υελώ όλΙΥον τι, ύπο

μειδιQ, χαμογελώ, fι Υελώ KρuφΙως, «κρυφΟΥελώ», 
Aa.1:. subridere. 

υιro-yι:νι:ιάςιι, μΑλλ. -σω (νπό+Υ':".'Ο .. )· ίκετεύω 
ψαύων διά της χειρός τ6 yέν€ιoν. 

ύΙΙΟ-Υ'Υνομaι, μΤΥν. xC& ! (ω 'ι. -Υt"ομα" :i.6p. Ι' 
-8Υε,,6μFl'" clποθ . · ΥΙνομαι 6αθμηδόν η ΥΙνομοι άμέ-
σως μετό τ ι, έπακολουθώ, AC&oς. subnAsci. . 

ύιιό-ΥΙaυκοι;, ο,,' 6 όλl'{ον τι γΙσv"δ, (6λ_ λ.), 
{Ιπόφaιος, «σταχτερός». 
ύιro-ylaύσσω ( νπό + Υλαvξ)' βλέπω κότωδεν. 

ρlπτω λαθραΤα 6λέμματα, ώ;; τό V.nοβλέπω (6λ. λ .) . 
λοξοκυττ6ζω, «τρ06:Jκυττάζωι. . 

ύιro-ylίίKo'νιι (ΙJπό + ylυxίι~) ' ΥλυκαΙνω όλΙγον 
τι U μtφF. , όλίΥον τι 8ωπεύω τιν6 μέ κcλο:-:ε uτικους 
λ6Υους, κολακεύω, κοταπροUνω. 
ύιro-yνάμιιτω, μιλλ . -ΨΟΟ' ytιάμnι-oo ('}τιλ. κόμπτω, 

λυ'{lζω) ήρέμα καΙ κατά μικρόν . 
6ιro-yvcJaac;, ΙS' Ιν.lΙποτ. ιiop. cι' το& ".nΟΥΙΥ"ώα)«(ιJ. 
6ιN-yρaμμσ, -σιτo~, τδ (ΙJΠΟΥ"άφω)' πάν τό Υε' 

Υραμμένον ύποκάτω, πδν τό ύπογεΥραμμένον, ή 
σnoγρoφή. 2) έπιγραφή . 
ύιro-yραμμδτεύς, -έως, ό' ώ; xcι! νilν , ύΠΟΥραμ

μστεύς, ό ύπ6 τ6ν γραμματέα, ό δεύτερος Υραμ
ματεύζ . 
6ιro-yρaμμδτεύΙΙ, μιλλ. -αω (ν.nοr"σμμσιτ.-ί;,)· 

ε1μαι ύΠΟΥραμματεύς, ύπηρετ" ώς ύΠΟΥραμματεύς. 
6ιιΟ-Υρσμμ6ς, δ (V.nο)',άφοο)· δεΤΥμα πρός γρά

φήν, ύπόδειγμα, τύπος, «μοντέλλο». 
ύιro-yρδφι:ιiς,' -Iω~. δ(οδπο""άφοο)' 6 '(ρόφων κοτό 

διαταγήν ΤΙ κοθ' ύπαΥόρευσιν δλλου, γρομματεύς, 
λcιτ. amanuensls Ι Ιν Άθ-ήναιι" ό Υραμματεύς rt\c; 
ΈκκλησΙας τού Δι'ιμου. 

6ιιo-yρδφfι, · -I) (lιπoy,άφoo)' ώ; xcιΙ νίΙν, σπογραφή, 
τ6 KάτωElεν γε'{ρομμένον Ι σπογεΥραμμένον έγ
'(ροφον καΤΟΥγελΙας, μήνυσις. 2) τύπος, άποτύ
nωμα, σφρα'{lς, σημεΤον, έντύπωσις, ΙδΙ/J ίν τφ nA'Jje .. 
ύπομνήματα, όπομνημονεύματα, λ:ιτ. commentaril. 
- Ο τό διό'{ραμμα, αl γραμμαl πρόγματός τινος, τ6 
περΙΥραμμσ, σKlαyρaφΙα, γενική κοΙ όδρομερής 
πεΡΙΥροφήΊ λστ. &dumbrAtlo. - 10 τ6 6όψιμον τClν 
6λεφαρlδων. 
ιΠίΟ-Υρδ ... , μ.~A .• ~. πρll . -y"'(I4ιpcι, πcιθ. -Υ.

."σμμα, · ώ, Χa.Ι νδ", ι:ιπογρδφω, γράφω σποκάτω 
τήν ύπο'{ροφήν μου ιι γράφω ύποκ6τω tν ΟΟτερο
'{ρόφω, tπισυνάπτω Ι γράρω τ6 δνομα fι τ6ν τl
τλον έnl τινος πρό'{ματος.- 11 ίν τφ μ'σφ, θέτω 
τ6 δνομό μου (τήν σΠΟΥραφήν μου) κάτω όπό 
μΙαν μήνυσιν (κοταΥΥελlαν), πρoaτl8εμαι εΙς τούς 
ιcατηγόρoιJς τινός, . ένoQμοl μέ τους ΚΟΤηγοροΟν
τός τινα, λcιτ. ·ιubscrlber. accuSAtlon.... Ιη &Ιί
quem. 2) Ιν oς1l ζ;οι'(ρC&φΙΧi!, σχεδι6ζω, σKlαyρoφCι, 
ισΚΙΤ.Θόρω», σύρω όδρoμερCις τάς κυριωτέρας γραμ
μός ένός ζωΥραφlκοο πινακος, κόμνω tν χονδρο-

tJ6 
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ειδtς oXEδlασμα, λ.'Ι:. &cIuιnbr&v.' μ'l:φρ., c!mεΙK~νιr:ω 
ό~OμφQς (όμυδρQc;), OKιαγρaφQ.- ιι ι-,,~ 
("πο",ι.ίφομιιι) '1',"" δφι70.1μoiιι=ιδόφω. 1Q; &ι8-
φaρ/δας μου, τός μcιuP/ζω. 
6η6-yuιoς ~ ;'yuoς, .. ( ... Ι ,.ιο.)' 6 ιm~χEΙ· 

ριος, πρόχειρος: If v_,."lov-tK τοΟ πρoxεΙρeu, 
όnΣρισKέπτως 11 προσδ6κιμος, έγγύς. 2) ό μόλις 
έξελθών τΟν χειρών τινος, πρόσφατος, νέος, λ«'Ι:. 
r.cens 11 tν'l:Illhv, ό πρό όλlγoυ καιΡοΟ, ό τε.λευτα/ΩC; 
y~νόμενoς (συμ6ός χ).,ς.).- 11 αlφνrδ~, όπροσδό
κητος Ι ., ._,."loν-παραXpl"ιμα, εΙς TI,\V οτιγμι'ιν, 
a1φνιδΙως [δι' Ιτιιμ. βλ. I""v,,). 
Ιηο-ριις fj -Υύως, ί,ςιρρ.· έσχότιιχ;, προσφότως, 

νει.ιστ/, ΠΡOXε/ΡΩC;.- ouyxρ. 6_,.".6",0", 6,"ρθ. 
Ι-,."ι6 .. _. 

ιίnό-yσoς, 0"'-'#6,,_ιο, (βλ. λ.). 
6ηο-δσιιρύω, μη. ·ι)σΦ· δακρόω 6λΙγον τι tI 

ιφυφ/wc:, όρχJζω νό δακρύω. 
. ιiπo-5σμνάω, μ,η. -&σμ6.ιιφ· ,ςιιχ. .Ν6μ""ιι· 
π«θητ. «61'. CIt' vιra6μ!f""'ι'" ,ςρχ. -~6μ"μιιι' δαμόζω, 
ύποτόσσw, όπό τινα, κατανικώ, Κατα6όλλω ...... πt.ltθη,l:. 
ιinoδάμνδμσι (ώαιΙ ί; ίν. ·V_&ίμ""μι), δαμ6ζο· 
μαι κατα6όλλομαι, κατανικώμαι, ύποτ6σσομαι, ένδ/· 
δω: yvtι7} vnο6μ"θ_iοιι= γυνή ένδώσασa, υποχω-
ρι'ισασα εΙς όπαιτι'ισεις όνδρός. . 
ύπο-δδι:Ισας, ίπ. μτχ. ιiop. CIt' τοll v#06_16oo (βλ. λ.). 
ιiπo-δEyμι:νoς, ίπ:. μτχ. «Οι'. β' 'ι:ο!) 6_6'χομιιι. 
ύπο-δέδΙ:Υμαι, πρχ. τoίl (,nοUχομιιι. 
ύηο-δι:δι:ρένος, ,ςCltθητ. μ-ι:χ. τοlJ vnoNoo. 
ύηο-δι:διως, μτχ. πρχ. το!) (,πο6_Ι6ω. 
ύπο-δι:διώς, δ (VπΟ+cJe6ιώ')· χιιρ. 6 πτήσσων έκ 

φό6ou, 6 «ζαρώνων:. όπ6 φ660ν, χωμιχόν δνομ« 
πτηνοlJ (π«ρ' 'Αριστοφ.)· [xuρ. oUo. ίΧ 'Ci'j. μτχ. (,πο-
6_6ιώi)' 
6πο-δΕδρομσ, ποιητ. ,ςρχ. τοβ Vποι:e'χοο. 
ύηο-δι:ής, ές, Υ_ν. -,ο, (vno+~oμIII)' 6 όλΙΥον 

τι έλλιπής, κατώτερος, όλιγώτερος, μικρότερος U 
Υ,νιχώ., ό ,κ6τω όπό lva δλλον, 6 κατώτερός του 
11 χιιρ. ιiπ«ν'4 " ν τ/jl αΙΙΥΧΡ. 'πο6_'ΟΙ:_'Οi=κατώτε
ρος Ι ,πΙ πp«yμ~των: ." _11φ v_ι1 __ ιιι:~e_=μέ 
μέσα κατό πολύ κατώτερΡ (χιιρ. όρμώμενος έκ μέ
σων πολύ κατωτέρων).-σΙΙΥΧΡIΤ. ίπΙρρ. vno6&_oR
ιω,=όλιγώτερον, εΙς μικροτέρους όριθμούς. 

6πό-δΙ:ΙΥμα, -ιιι:o~,.δ «(,ποcJelκννμι)' σημεΤον, 
δετγμα, τεκμήριον όπόδειξις.- U ώς; XClt! "ίιν, ύπό
δειγμα, παρόδειγμα, ύπογραμμός, τύπος καΙ ύπο
γραμμός, «μοντέλλο), όντ/τυπον. 
ύηο-δι:'δω, με;"λ. -οω' ά6ρ . α' Vπ~6aιοcι"ίπ. Vne6-

"-ιοιι' ίπ. πρχ. lιπoδ&lδ,cι·.y' πλ7jθ. -π. ΙΙπιρα. vno-
6 •• διοιι,,· ΠΟΙ'1)" πρχ. (ιπcιιδεl6oικα ιiντ! vno~ιJo,xtI' 
φοδοομαι όλΙγον, εΤμαι όλ/γον φ06ισμένος κατέ
χομαι ύπό έλαφροο φ660υ, τρομ6ζω ένώπιόν τινος 
κα) όπομακρύνομαι (με.' CIt{τ.) 11 ζαρώνω όπό τόν φ6-
60ν μου,- 11 ιiπoλ., εΤμαι όλ/γον φ06lσμένος. 

ύπο-δι:'ιινίϊμι, xCltI -ύω· μιη. -&lξΦ, {ω". -~foo' 
ιi6ρ . CIt' vπέ&ιξιι, Ιων. -'6Βξ«' δεικνυω KΡUφ/ως 
(δεικνύι.) χωρ}ς νό γ/νω όντιληπτ6ς) Ι δrδω εΤς τινα 
νό έννoήαr;ι, παρέχω όπλ"'ν νύξιν περΙ τινος. 2) 
ως χαΙ νυν, ύποδεικνvω, υποδηλω, κόμνω τινό νό 
καταλό&3, τοΟ δ/νω νό έννoήσr;ι.- Ι OCIKVW χα
Ρόσσων , τός Υραμμός , τοΟ σχεδΙου τοΟ δεικνυομέ
νου πΡό'{ματος 11 προ6όλλω δετγμα (ύπ6δεινμα, πορό
δεινμα), διδόσκω διό παραδεΙγματος (δι' ύποδε/γμα· 
τος).- οι έπιδεικνύω'τι, κόμνω έπ/δειξιν πΡόνματός 
τινος " προσποιοομαl, ύποκρ/νομαι, δη ... 11 ώα. χ«Ι &
ιιλ6!;, δεικνύW, «δε/χνω:t. 
6ιιo-δcιlιάω, μ,η. -ιfσoo' δειλιώ όλ/'{ον τι, εΤμαl 

όλ/γον δειλός. 

'nο-δι:lμσ'νω·-lιnοhlc1c» "λ. λ.), ιφuφιι..-ς φο-
ι!ΙοΟμα/ τινα. 
ιiηo-δΙ:ΙΩνΙω, μ.λλ. -!fooo' δειπν" όντl δλλου. 
6ιιo-δcIσaς, μτχ. ΙΟρ. ίΣ' -ω6 vπιo&.16,.. 
6ηο-δικομσι, Ιφν. ιiντ! '_~xoμιM. ' 
ιbιo-δiμω· κτ/ζω UπOKότω, Ιδρ(ιω τι ώς θcμέλlον, 

θt:~νω, δόλλω 8εμέλια, λ«τ. substruo. 
δι:ξfιι, .,. ('_~%oμιιι)' ή όncδoXή Κ81 "φι-

noΙηαις ξl:νeu, μΜιι όnοδοχl\ς [- r· ' π«ρ' h. χι.ιριν 
.,.. μτροu). 

6ιιo-δiξιoς, .. •• (vnoιJιxoμIII)' ~ Ικανός (6 
κατόλληλoc;) dς τ6 όποδέχεσδal, εUpJχωρος, ευ" 
Ρις, έπαρκής. 
'ιro-δc~ ~, fI' κόσμημα τοΟ τραχήλου, 

nει;>ιδέρoιoν. 
nWcaIς, .. 00., fI (vπ06eΟΟ)'~lιπ6ι1"σι" τό δέ

νe:ιν υποκότω, τό υποδένειν τό σανδόλια, τό φο-
ρεΤν υποδήματα. 2) - .σ (ιποδήμαι:α (ώς; χόι! "βν), 
τά cnanOUrOIQ:t. . 
6ηο-δΕιδσι, ,π. «πρφ. πCltθ. «Οι'. δ' τoίl (ιπο6έχομιιι. 
6ηο-δΕιομσι, Ιων. -6έκομιιι' μιη. ·ι1έξομΔ&· ιi6ρ. 

«' -_ι1εfιίμ",,· πρχ. ·ι1έ6ΒΥμιιι· ώ~, παθ. ιi6p. α' -.δl-
J!krι (Χ«! 'ν π«8. ϊνν.), ιiπoθ. - δέχομαι ύποκότω, δέ
χομαι όπό τήν έπιφόνειαν τι'Ίς 8αλόσσης (ίπΙ 'Ci). 
θΙτιΙΙος; κ. χ.). 2) ώς XCltI ν!lν, ύποδέχομα/ τινα, τόν 
δέχομαι κότω όπό τήν οτένην της οlκ/ος μου, τ6ν 
δέχομαι εΙς τ6 σπΙη μου, τ6ν φιλοξενώ, τ6ν όπο
δέχομαι μέ όνοικτός όγκόλας, τόν περιποιοΟμαl 11 
d lιποcJeξάμa1fΟi = ό φιλοξενήσας, 6 οΙκοδεσπότης. 
3) δ/δω όKρ6aσιν,δ/δω προσοχή ν, -όφουκρόζομαι:t, 
προσέχω.- 11 όναλαμ6όνω έργον τι, έπιχειρώ, όπό
οχομαι, λ«τ. Ιη se reclpere. 2) παραδέχομαι, όνα
γνωρ/ζω, τήν δικα/ον όπ6φaσιν έπl τινος ύποβέ
σεwς Ι μ,τ~ ιipvijo., 0~1 vnoι1έιομιιι - όρνοομαι νό 
παραδεx8Gι, όρνOCΊμOI ...... 11 φέρω με8' υπομονης, 
όπoφέρw, «6aorQ:t, όφ/σταμαι.- ιν όνομένω διό 
τινα, πέριμένω τινό, όναμένω τήν έπlδεσ/ν του, 
περιμένω νό τόν όντιμετωπ/σω, λ«τ .• xclpere. 2) 
όκολου8ώ εΙς τήν σεlΡόν, όκολουθώ ώς πρός την 
κοινωνικήν θέσιν Π fρχομαι είιθύς κατόπιν όπό τι- ' 
να, τόν διαδέχομαι, συνορευω.- ν .πι Υυν«lχ6., 
αυλλαμ6όνω, μένω έγκυος. 
πο-δΙω, μβλλ. -d!fotJO' ΠCltθ. ,ςρχ. Iπo~ι1_μιιι' δέ

νω ύποκότω.- μίσον, ύποδένω τούς π6δας, δένω 
τό υποδήματό μου, cφοραΙνω τό παπούτσια μου:. 
(<<ντΙθ .• ιρ v_Α,vομιιι-ι6Υόζω τό παπουτσια μου:t): 
(,πo~oμιιι χοθ6e"οιις - «φaρoΙνω:. (δόλλω, φορώ) 
τούς κοθόρνους μου 11 χ«Ι «πολ. , (ι_ιJι!oμιιι=6όλλω 
τό ύποδήμςπό μου n μτχ. nCltQ. πρχ. (ιπ06_"-μέ"οι = 
fχοντες (φoρoCίντες) τό όποδήματό των Ι vπocJe6s
μέ"οι ι:ο" deιοι:εeο" π6&σ - Ιχοντες υπόδημα εΙς 
τόν όριστερόν πόδα. , 
6πο-δηΙόω, μιη. -άJooo' d1. χιχ! ν!lν, όnoδηλώνω, 

δEIKVW έμμέσι.ις (σuγKεKαλυμμένι.ις), υπαινlσσoμαι, 
υπεμφα/νω. 

ιiη6-διιμσ, -ιιι:ο" τ6 ('πo~oo), ώ. xCltI ν!lν, ύπό
δημα, «παπούτσι:t, χυρ. τό δεδεμένον ύποκ6τω (όπό 
τ6ν πόδα) δι' Ιμ6ντων, σανδ6λιον, λCltτ. solea, ιt.ndc 
χ«Ι πΙΙν ,ΙΙΙο. 6n:oδYιμαtτo., ιix6μη Xt.ItI «οΙ μπότες:t, 
λ«τ. calceus. 

ιiηό-δησσι, Itροα't. μ'α. ιioιι. «' 'ι:ο!) vno~oo, 
ποδίίσaι, ιiπρφ. ιiνιpy. «"1'. «' τοlJ lιnoUoo. 
6ιιο-δΙδάσιιδΙος, δ' ό υπό τόν διδόσκαλον, 6 

δευτερεύων διδόσκαλος (χυρ. του χοροο τών φ.. 
χα/ων δραμότwν). 

ιiηό-δΙιιoς, ." (vnd+6lH,,)' tIι, χ«Ι νlΙν, 6 υπ~ι
κος, 6 ύπό τήν δ/κην διατελών, 6 ύποκεΙμενος ι:ις 
δ/κην, 6 κατηνορούμενος, 6 ύπαlτιος, 6 ένοχος, • 
προσαχ8εΙς ένωπιον τοΟ δικαστηρ/ου" μBΤt!ι Υιν., 
"#66ικο, "ι""ομιιι χ_ιeι.iN=δικόζομαl, ιπερν/ί) όπ6 
δΙκην:. διό χειροδικ/αν. 
6ηο-δΙφ&ι:ρος, ο" (vπό+διφ-D-ieιι)' ό όπ6 ~ιφ8t· 

ρον ων, ό διό διφδέρος κεκαλυμμένος, 6 tvιscaι. 
μένος δέρματα. 

6ηο-διιιιθι:Ις, μτχ. ΠCltθ. ιioρ. «'τoίl fnο&σμιιdCD(ΡλJ...). 
ιiηo-δ~ -φο" δ' 6 δευτερε(ιων δοΟλος, «παιχι' 

eoη8όςι.- • 6 ύποδουλω8ε/ς, ό όπaτεταγμiνoς, 
όnήKoaς. 

6no-5011l, fI ('nοd.χομιιι)· ιb, Xt.ItI "lΙν, όπο(50χή, 
τό φιλoξένΩC; υποδέχεσ8aι ξtνoυς, ι'ι φιλοξενΙσ 11 
ιfιo. τό uπoδtXt:σ8αt καΙ KOταKPύΠτr:ιν δούΛους δρσ. 
πετεύσaντcις.- 11 όποδοχή, παραδoχι'l, έπιδοκ,μα
σ/α n δhν, υποστήριξις, 60ή8εια, συνδρομή.- 11 ύnό· 
hoις, πιιoOnόlεσις, tκδοχή, Υνώμη.- lν δοχe:fοv 



(.τ., π.χ.), δεξαμnι'l Ι τόπος KαΤCΙφUγt\ς, Kcπoφ6-
γιον, Kaτόλυμα. 

... 6-δρδ (~nocJ,.xaZ1I), πo~η~; ΙπΙρρ., 'ν x,1j.ικ π.ρ' 
Όμήρφ μ6νον 'ν ~11 φρΙΙσιι ~n6cJιta. 1&»1' = cστραδο
κυπόζονταςι, κιιρ. 6λέπων κάτω8εν fι tK των πλα
'{Ιων, λoξQς fι κα.Ι: cό,{ριοκυττάζονταςι, δλoσu
ρCις 6λιπεΙν" ft (ι&ν '"Ιρ-ιιθ1l ~o χρον. σημιΤον ~oO Ιορ. 
μ'~χ.) CΡΙψας λοξόν καΙ 6λοσυρόν 6λέμμαι. 

'Enιμ.l Vn6cJea. <*-cJfOΙX ( ία.π. *d{k- (: ~,xoμa.ι 
βλ. λ,), πρδλ. σΩνσχρ. cι.hcι.r-dr'ς Ι6λέμμα, Μα), iξ 
lσοιι διινα.τΟν ιiμω, .Ινα.ι κα.! iv --δgιιx-τ-' ~o ΙπΙρρ. 
~nocJeαl ίσχ'l)μΩτΙσθη Gστι"ον ΚΩΤ" ιi:να.λoyΙα.ν προ, 
τΊlποιι, 0[0, δ ά1lιι-μΙξ. 

6no-IpIKciv, ι1πρφ. ιi:όρ. δ" τοll (ι_~,,",μa.ι. 
ύnο-δρδμcίν, ιi:πρφ. ιi:oρ. δ' του i)noTeIxΦ. 
ιίηο-δράω, ποιητ. ύηοδρώω' μιΗ. -cJedaιιo' δρC> 

υπό τινα, εΤμαι ύπόδουλος είς τινα, tρ ... άζoμαι υπό 
τινα, υπηρετώ, εΤμαι έξυπηρετικός (ώφέλιμος) εΤς 
τινο (μιτιΧ δοτ.). ' 
ιίηο-δριιστήρ, -;;eo" δ (vnocJedιιo)' ύπηρέτης, διά

κονος, δοηθός, θεράπων. 
, ύno-δρoμή, ~ (UποιJeιιμi1l)' τό τρέχειν ύπό τι, 
τ6 τρέχειν υπό τήν τροχιδν (τοο ήλΙου π.χ., τοΟ 
όκοντΙου κ.ο.χ . ) n καταφυ'{ή, καταφύ'{ιον, σωτηρΙα 11 
κολακεΙα, χαμέρπεια. , 
, ύη6-δρομος, 011 (νnοιJecιμil')' ό τρέχων ύποκάτω, 
ό έρχόμενος ύπό τούς πόδας : :ιcέTeo, (,n6ιJeoμo, 
ΙΟΧl'ον,=λΙθος κεΙμενος πρό τών ποδών, λΙθος έπι
προσθών εΙς τους πόδας μας 11 ώ, ο!}σ. δ vn6deo
μο,=~ποcJ,!ομ;, (βλ. λ.), καταφύ ... ιον των πλοΙων έν 
KOKOKOIpIQ, δρμος. ' 
'nWρoσoς, ο,' όλΙ'{ον τι δροσερός, όλί ... ον δρα

σισμένος. 

6ιιο-δρώωσι, πoιη~ ΙΙντ! (,nocJeόHιI, Υ' Iτl'l)Q. τοli 
V,nodedιιo • " 
, ύηο-δύω, fι ύnoδυνω, μιη. -δσαιιο' ιi6ρ. 11: ~_ 

ΙιJfJαιι' ένδύω (φορώ) υποκότω Ο μτφρ., XΙ1IιJννO" ~πo
ιJιί1Iιιo=υφΙσταμαι κΙνδυνον, κινδυνεύω. 2) ιiμτΙS., 
υπεισέρχομαι υποκάτω τινός κατά μικρόν (ήρέμα), 
διολισθαΙνω, χώνομαι μέσα fι υποκάτω εΤς τι κρυ
φ/ως ή έντέχνως 11 ιi'λλ' ώα. ΚΩ! όλιοθαΙνω (ιποκάτω
θεν, έξολισθαΙνω cξε'{λιστρώι (μιτ" α.!~.).- 11 χα.τ& 
το πλιΤατον ιν τ/jί μ'αφ, νπoδίιoμa.ι, ιi6ρ. α.: νπ.ιJiJ
ασμrι,,' ώσ. μl~& ΙνιΡγ. ιioρ. 15' vniιJv,,' πρκ. (,noιJ.
ιJfJxιι' καταδύομαι υποκάτω, χώνομαι υποκάτω, υπ
εισέρχομαι, εΙσχωρώ, λα.τ. subire D ιiI, το l"ιJύoμ4Ι 
(βλ. λ.),ένδύομαι, φοραΙνω, φορώ, 6όλλω τους πό
δας μου μέσα εΙς υποδήματα, φορώ σανδόλια. 2) 
μτφ~., ιiI; κιχ! v(tv, υποδύομαι, άναλαμ/3άνω ρόλον 
τινά, παριστάνω τινό ώς ήθοποιός. 3) μτφρ. ώ:ι. 
ύπεισέρχομαι εΙς τήν εΟνοιάν τινΟζ, ' είσχι..ιρώ εΙς 
τήν εΟνοιάν του, τόν προσελκύω πρός τό μέρος 
μου. ιι) (μιτ& Υιν.), έξέρχομαι κάτωθέν τινος, έξ
ολισθαΙνω, ιξε'{λιστρώι, tpnw κάτωθεν (έκ των 
κάτω), άναδυομαι κάτω όήό τι. 5) θέτω έμαυτόν 
κότω όπό τι, ιπαΙρνω έπόνω μουι, όναλαμ6άνω 
εΙς τoUς ώμους μου, φέρω έπl των ωμων μου, 60-
στόζω 11 δθιν μ~φρ., όναλαμ6όνω τι, υφΙσταμαΙ τι 
(;Τ. χ. κΙνδυνον, πόλεμον κλπ.). 6) ίπ! α.!αθτιμίiτων, 
KΡUφΙως fι 6αθμηδόν υπεισέρχεται εΙς την ψυχήν 
τινος , καΙ τήν κατακυριεύει (τό Ttcieo; Ιρωτο" μΙ:ιoιι~, 
Χλπ.). 7) Ιφθιιλμοί (,nοιJaιJvχ6τι,=c6αθουλωμέ-
να, δσθουλό, μάτιαι. , 

6no-cfKw, μιη. lιπο-ιι/IΟμ4Ι, 'π. ιiντ! Iι_Ιχιιο, 
(,_Ιξoμcιι. ' , , 
ιίnΟ-CΡΥός, 61', ι1ν~! το!! OUV'{jP. (,noveyd, (βλ. λ.). 
ύno-ςaιιoρoς, 6 (κα.! "ι)' δEUTcPEwv 'dxoeo, (βλ. 

λ·l, τ. Ι. υπηρέτης τοΟ νaoΟ, Ιερεός i\ δEUTcρdιoυσo 
ιέρεια. '" , " 
, 6nο-ςc6ΥνUμι, χιχ! -ύω' μιη. ·,.vιιιo· ι16ρ, /1' lι.n.

,''''ρ' IτoιQ"l~., ιiόρ. 15' (,n.C'ytJ"· πρχ. ~n4'8Vfμ4Ι' 
ζCl.ίγνCιω (ιζευωι) , υποκάτι..ι εΤς τι, Μτω ύΠ,ό τόν 
ζυ ... όν ΊΙ μ,\φρ., φέρω υπό τόν ζυ'{6ν, υποτόσσι..ι.
πΙΧ9ητ., μτφ~., υπο6όλλομαι εις ζυ'{όν, φέρομαι ύπό 
ζυ~ΠOΤάσσoμαι. " 

ΟΥιον, t6 (lιd'H'vy6tf)· τό ύn' τόνΖUγiν 
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' ζQoν, τό l:ζεuγμένoν tlς δμαξαν fι' τ6 φtpoν φορ
τ/ον έπl Tt\C; ράχεως (τό όχθοφ6ρον). 
6ηο-ςΙΥ6ω, μιλλ. -CI&oιιo'-vnot~""I" (βλ. λ . ) . 
ύη6-ςωμα, -ιιτο" τό «(ιπο,ώ""νμι)' πλατεΤα ζώνη 

(διόζωμα, σχοινΙον fι λωρΙς) περι/36λλουσα τό πλευ
' ρό τοΟ πλοΙου έξωτερικώς .ί~ τρ6πον ιi'Jατι τό ιiλον 
σκάφο, κα.θΙστιχτα.ι σιιμπιχγ'στιρον κα.! liντιμs'tιιιπΙζε ι 
liσ",α.Η:ιuΡον ~τ,Y δρμτ,ν τιDν xιιμιiτων (πρΙSλ . νποζώιι
ννμι). 

ύηo-ςώννίiμι κιχ! -ύω· μιη. -ζώαω' ίνΙΡΥ. πρχ. 
(,:ιcέζωκα, πα.θ. νπ8ζιιoaμa.ι· ζώνω υποκότωθεν καΙ 
πέριξ, ζώνω δλα μαζl n χιιρ. ζώνω (δένω μέ ζώνην) 
πλοΤον, σφΙ ... '{ω τό πλευρά του μαζΙ μέ τήν καρέ
να του διό σχοινΙων fι δλλης φύσεως ζωνών, ιί'ιατε 
ν& μτ, διιx~ριx'O τόν χΙνδιινον ν& δια.λιιθU ιiπό τόν ίν 
xα.ιρ/jί τριχιιμΙιχ, χλιιlJωνισμόν. 

ύπο-δάληω, μιη. -ψω' θερμαΙνω υποκάτω ij έσω
τεΡΙKώς.-πα.θη~. , θερμαΙνομαι υποκάτω i'ι έσωτε
ΡΙKWς. 

Iino-IcfIί, .ίσιι, 8", μτχ. ιiορ. β' το\! ' νπoτΙ{bιμι. 
ιίηΟ-8ί:ρμαίνω· θερμαινω όλΙγον i'ι κατ' όλΙ ... ον. 

- πα.θητ . , γΙνομαι ύπ6θερμος (όλΙ ... όν τι θερμός), 
θερμαίνομαι κατ' όλΙ ... ον ή θερμαΙνομαι μετρΙως. 
ύπό-δερμOCΊ, ο,,' όλΙ ... ον τι θερμός 11 ό όλΙ ... ον τι 

όξύθυμος.- σΙΙΥΧΡ. (,nο-θaeμ6τaeο" ό πολύ όξύθυ
μος" ευερέθιστος. 
ύηο-δέσ8αι, ιiπρφ. μισ. ιioρ. β' του VποτΙ/htμι. 
ύnό-δcσις, -ιιω~, Τι «(,nοτl/htμ,)' τό τι8έναι υπο· 

κάτω, τό τοποθετείν τι υποκάτω 11 αιινηθίατ . τό τε· 
θειμένον υποκάτω ώς 6άσις, θεμέλιον, κρηπίδωμα, 
6όσις, θεμελΙωσις.- 11 W\; χα.! νυν. υπόθεσ ις, τό τε· 
θειμένΟΥ, τό λαμ60νόμενσν ώς δεδομένον, τό πα· 
ραδεδεγμένον, προϋπόθεσις λιχτ. a.dsumpIio. 2) τ6 
υπό συζήτησιν θέμα, λα.τ. 4rgumenIum.- 111 τό πα· 
ραδεδε ... μένον ώς κανών, άρχή, όξΙωμα, δό ... μα. 2) 
yινιxιDς, σκοπός, σχέδιον Ι πρότασις. 
ύηο-δCω, μιλλ. --θιιίσομα,' τρέχω υποκάτω, ύπ()ο 

τρέχι..ι, «6άζω τρικλοποδιό σέ κάποιον καΙ τόν όνα
ποδοyuρΙζω»:- 11 «6 ... αΙνω μπρός στό πόδια του», 
κατό τoUς όγώνας δρόμου, προσπαθώ νό τ6ν προσ
περάσω, ,ιξεφυτρώνω μπρός τουι.- I11 τρέχω πΙσω 
άπό τινα ' πολύ 6ιαστικός. 

ύηο-δή.ιι, i) «(,ποτΙ/htμι)' παραΙνεσις, συμ60υλή, 
διδακτικόν παρά'{γελμα ff υπόμνησις, ύπαινι ... μ6ς.-
• ιiI\; χιχ! νυν, υποθήκη, ένέχυρον, έ ...... ύησις. 

ύηο-διιμοσύνιι, ~ «(,noTl-θtr".& )'=(,no6ιix" (ΙSλ:λ . ), 
συμ6ouλή, παραΙνεσις, 

ύηο-δήσομαι, μΙα. μιλλ. "Ι:οσ ()nοτΙ{}"μι. 
ύηο-δλίβω, μιη. -ψιισ' eλ/6ω κότωθεν 11 tλα~ 

φρQς, έκπιέζω έλαφρQς i'ι καΓ' όλΙ ... ον. 
ύηo-δoρiίβέω, μ.η. -';αιιο' έ ... εΙρω όλΙγον eόρu

δον, θορυ/3ώ κάπως 11 όρχΙζω νό 8ορυ6ω. 
'ηο-δράσσω, ιiττ. -ττω, μιη. -~ξιιo, Ii"l:Τ. ouYUIt. 

τύπo~ ά,ντΙ (,noTCIedaaιιo. ' 
ύηο-δρύητομαι, μ.Η. -{}oeVψoμa.I· ιt6ρ. /1" fn

.-θeVφ/ht", πα.θητ.· εΙμαι έπιτετηδεuμένoς (προσ· 
ποιημένος), ' εΤμαι έκτεθηλυμμένος, θηλυπρεπής, 
τρυφηλός 11 εΤμαι χαλαρός. 
ύηο-δίίμιάω, μιλλ. -ι!σιιο' καlω λιδανωτδν fι δλλd 

άρώματ::l (έπl πυρδς) xι.r.Ι παράγω καπνόν, θυμιάζω, 
λα."Ι:. sufftre. 

6ηo-8ίiμίς, -ΙcJo" tι, κ«! ύιιoίuμιάς, -άcJo, (νπδ 
+-B<vμ6,)' στέφανος φερόμενος περΙ τόν λαιμό ν, 
ώστε 6 φέρων νό όπολαύι:! τ1jς όσμl\ς τών όνθέων 
του.- • εΙδος πτηνοΟ (ποιρ' 'Αριοτοφ.). , 
ύηο-δωΜύω' θωπεύω όλΙ'{ον, κολακεύω έντέ

χνως, διά κολακεΙας κερδΙζω τήν σuμπάθειόν τινος, 
. 6ηo-δωρ~σσω, μ.Η. -iιιo' όπλlζω (έξοπλΙζω) KΡU· 
φΙως.- μjαον, έξοπλΙζω tμauτόν (όπλΙζομαι) KΡU
φ/ως, χωρlς τοΟτο νό γΙΥι:! άνΤιληπτ~ν. 
ύno-Tδιω· lσ%ιιο (τ.1. φωνδζω) δλ/νον τι. έκδόλ· 

λω "ΧΟ>.' ώσάν cόπ6 6σθιά, κόπou), ' , , 
6ιr-OIyναμι και,! 6ιroly~, μιλλ. 'ncιl,.· άyoΙ'{ιJ 

όλΙ'{ον τι fι ιtρuφ/ως. ' 
n-oIKiw, μι).,>" -ιfaciti' , κατOlκι;') ,~τω:l εΙμαι 

κΕκρlίμμένoC. ' 



~OIKίζOμσl-ύσOΙΙOUΡΊζOμσl 

Ω-oιιdςoμ8Ι, ιτc8. (Ι",δ + oΙιcΙζoι)' - "'πoa,caoι ' 
(~λ. λ . ) . 

σω διό της φωνής ΤοΟ κήρuκος, καθιστ" 1'1 γνω · 
στόν δημοσΙα διό τοΟ κήρυκος, ΠΡOKηρUσσω.-τiι μΙ · 

Uσ-Οιkο-δομli .. , μΑη. -"αΟ)' κτΙζω τ6 ύποκάτω 
(μέρη τεΙXO\Jζ π. χ.). λαι1:. ιubItruo. 

ιίσ-oιιι .... ρi .. ,· μΑλλ. '''00) ' οΙκουρώ, παραμένω 
οίκοι, ιφιJλόω τό σπ/τιι" μ.φρ •• κρύπτομαι, ιεΙμαι 
χωμένος κόπου».- υ μ_τ' .Ιτ. πρσιΥμ.. τηρώ τι (τό 
έχω) κατ' 01κον χωρlς νό τό yνωρΙζr;ι δλλος τις 
(κρυφΙως, μυστικό), μηχανεύομαΙ τι κρυφΙως, τό 
ΠαΡασκευόζω KΡUφΙως. 2) μ.τi αι!τ . προο .• μηχανορ
ραφών έπιδρGι έπΙ τινος, τόν έπηρεάζω με διάφορα 
τεχνάσματα 11 ΙΙπολ., μηχανεύομαι · δόλους, δολιεύ
ομαι. 

υσ-οιμ4ς .. , μ_λλ. ·ώξομα&· οΙμώζω όλΙγον " 
XαμηλOqχ:ινως, KλΑUΔμυp/ζω. 
ύηο-ιισδ-Cζομσι, μ_η. -.ιJoίiμσι, ιίπι.8. - "'11,0-

ιcά8rιμσι (βλ . λ . ). 
ύηο-ιιάδ-ημσι, ΙΩI~. 'ΙCάημσι ( χυρ. πρχ. τοδ "'11'0' 

κα8έζομσι)' κόθημαι ύποκότω, κόθημαι κάτω, κάθ
ημαι κόπου.- 11 κόθημαι κόπου κρυμμένος, έν
εδρεύω, στήνω ένέδραν, ικάνω Τι 6αστώ KqPTtPIJI. 
2) μι.' αιΙ1:. προο .• ένεδρεύω διό τινα, περιμένω (κρυμ
μένος) διό τινα (νό περάσr;ι " νό έλ8r;ι κάποιος), 
τόν παραμονεύω. . 
ύΩο-κa&-ίζω, μaλλ. ιiη:. -ιώ' τοποθεΤώ τινα κ6τω, 

τόν καθ/ζω κάτω 11 τόν τοποθετώ έν έγέδρc; , τόν 
8όλλω νό ένεδpεύσr;ι, νά στήor;ι ένέδραν.- μ;oo~. 
κ6θη μαι εν ένέδρQ, ένεδρεύω. c6αστώ κσρτέρι), 
Ααιτ. subsider •. -- 11 ώ, ιiμτΙ;. ί~.ρy.. ένεδρείιω (ώ~ 
χαι! 'Ιό μίοον). 

ϋΩο-καίω, ΙΙττ. -ιιάω' καΙω 6όλλων πσρ 16νό
πτων) όπό κάτω ~ άνάπτω κότωθεν. 
υηο-κάμητω, μελλ. -ψω ' μτετ .• κάμπτω όλΙγον 

όπΙσω r. ύποκάτω, λυγΙζω πρός τό κ6τω. 2) ιiμτΙS .• 
ύποστρέφομαι, γυρΙζω ·όπΙσω, έπΙ λαιΥΟU.- 11 μτφρ .• 
μι.' αι!τ .• όπολεΙπομαl, μένω όπΙσω, ύοτερώ. 
ϋηο-ιιάρδιος, ο" (1)lΙ'ό+καρδΙιι)' 6 έν Tf.j καρδΙςι 

ων, ό ύπό τήν ΚσΡδΙαν ων, ό έκ καρδΙας, ό έγ· 
κάρδιος. 
.mo-KaTcι-taivu, μ_η. -β"οομιιι' ιΧ6ρ. δ' •• β.,,,. 

πρχ. -β.βrικιι· κοτα6σ1νω κρυφΙως fι κατά μικρόν 
(σιγά - σιγά), κατέρχομαι ιφυφΙως " όλΙγον Η μτφρ. , 
ύπoXωρGι, χαλαρώνω, σuγKoτα6αΙνω. 

ύηο-ιιατa-ιιΙΙν:ω, μεη. -ιclΙ"ώ' κατακλΙνω ύπο· 
Kότω. -π~θητ .. κατακλΙνομαι ύποκάτω Ι μ1:φρ •• όπεΙ
κω, ύποχωρώ, ένδΙΔW. 

ιίno-ιιάτ-ιιμαι, ίφν. ΙΙ~τΙ i)nόιcά6rιμαι (βλ. λ.). 
ύηο-ιιδτω, έπίρρ . · ώ, ' xcιιΙ ~6ν. ύποκάτω, ιόποκό

τωι, κάτω.- Ι _ν ~τi Aoytx1j, τδ 'nοχάτοι ""'0,= 
τό κατώτερον γένος, ίν ιiHιθ'O_Ι πρό, τδ Ιιrά"ω . 

ύιιό-κειμaι, μιι,λ . ..... Ιοομιιι. '~ χρΤιαιι ιb; παιθητ, 
,ου (ιποι;Ν}ημι' κεΤμαι κάτω, κεΤμαι υποκάτω: ~. 
Μο" ΙΙΡiiι "'π6ΚΙΠιιι-ή .πεδιός κεΤται κάτω όπό 
τόν ναόν (όπλώνεται κάτω όiτά τόν ναόν) Ι ιίπολ., 
κεΤμαι χαμηλότερα, εΙμαι κρυμμένος.- 11 μ1:φρ .• ε1-
μαι τοποθετημένος κότω όπό τούς όφθαλμούς τι· 
νος, έχω τεθη πρό όφθαλμών τινος (ύπ' δψιν του), 
πρ06άλλομσl εΙς τήν σκέψιν του, προτεΙνομαι εΤς 
τι να. 2) εΤμαι τεθειμένος, εΙμαι δεδομένος, λαμ· 
6άνομαι. ώς προϋπόθεσις. λαμ6όνομαι ώς 6όσις 11 
νπ6Χιιτιιι ιΧπολ.=εlναι τεθειμένος κανών, προϋπο
τΙθεταl δτι... 3) ύποδεικνύομαι, ύποδηλοΟμαι, υπ-
ενθυμΙζομαι. 4) όφΙνομαι, ύπολεΙπομαι εΙς τ6 6ά-
θος, μένω, παραμένω, διαφυλάσσομαι. δ) εΙμαι 
ύποκε/μενος, ύπόκειμαl; ετς τι(να), εΙμαι ύποτετα· 
γμένος εΤς τινα, ύποτάσσομαι εΤς τινα 8 άποτελώ 
τό θέμα (τό ύποκεΙμενον) μιδς έρεύνης (μιδς πρα
γματεΙας, ένός έργου τοΟ λόγου) : il1rι 1)noxca,unι 
-τό θέμα τής έρεύνης, τό έρευνώμενον πρό6λημα, 
ή ύπόθεσις τής πραγματεΙας. 6) ύπόκειμαl (όφί· 
νομαl) ώς έγνύησις, ώς ύποθήκη, εΙμαι ύποδηκεu· 
μένος: τά (ιπoxιίμawι=τ6 ύποθηΚευμένα. 

6no-KcAc6u, μ_η. -"οι· 'ν_pyίll ιb; X8.ι.vOπ)" (δλ. 
λ.), έκτελώ έργον xι.ι.v,,"ι. ~. ι. διό μουσικοϋ όρ
γάνου " δι' ι;,δής δIδw εΙς τούς κωπηλότας τόν 
χρόνον πρός ΡUΘμΙKήν κωπηλασΙαν. 
ιηο-ιιιιρύσσω, ιi~~. -ττω, μιλλ. -ξ... διακηρύσ-

00'1 , ",lΙ'οχ.,ρνσοομιιι (-ττομαι) εχ., "",'1 .χ·):Τ," :Ι'ljμ~σ .. 
. έχω προκηρύξει, έχω όναγγεΙλει τι διά ~ήι=.υKoς, x~; 
χυρ. πρός πώλησιν (δτι δηλ. τό όναγγελλόμενον 
πωλεΤται). 

ιίηο-ιιίνC .. , μ_η. -"αcιι' ιiόp. CΙΙ· -ΙΗ'''ηαα ' κινώ 
ύποκάτω (κάτωθεν), κινώ έλαφρώς '(, ήρέμα, μετα · 
κινώ τήν 6όσιν όλΙγον, ij μετακινώ ήρέμα.-11 μτcγi='. 
ώ; χαι! νil~. ύποκινώ, διεγεΙρι,..ι, τινά κατό τρόπον 
έντεχνον, τόν παρορμώ χωρlς καΙ νό φαΙνι.;μαl.-
111 ώ, ιiμτδ., κινοΟμαι όλΙγον lί μ'tφρ. παρουσιάζω έπ· 
αναστατικός (νεωτεριστικός) τάσεις: olιδιμΙα 'Tόλι~ 
ιί" (ιΠ.H'nιO.,,=oύδεμΙα πόλις Ίϊ8ελε Kινηθιj ούδέ 
κοτ' έλάχιστον Ι μτφρ. ώο .• εΙμοι ' όλΙγον τι έκτός 
έμαυτοΟ, πάσχω όλΙγον τός φρένας . 
ύη-οιιΙάςω, μιη. -αΦ' όκλόζω όλΙγον, λυγΙζω 

τό γόνατα όλΙγον, γονατΙζω Υ, κόθημαι ισταυρο
πόδι . Ι! μ'tφρ •• 'πΙ 'λύχνου '1:0Ιμο:l νάt σΙήο,!/, ικοντεύω 
νά σeήσω», «κοντεύει νό σc..ιθιj τό λάδι μου». 
υηο-κΙαΙω, ιίτ:. -ιιΙά .. • κλαΙω KΡUφΙως, fι Kλαlι.ι 

ήρέμα (όλίΥον), σlγοκλαΙω . 
υηο-κλάω, μιλλ. -&000' θραύω ύποκότω, 8paύω 

κρυφΙως, ΤΙ θραύω 6αθμηδόν. 
ϋηο-ιι1Εητω, μΞλλ . -ψω' ιb; χσι! νilν, ύΠOKλέπτc.ι, 

κλέπτω κι:;υφΙως, ύπεξαιρώ, ισουφρώνω».- Itαιlιη~., 
κλέπτομαι κρυφίως, όποστεροϋμαι δι' όπάτης, έξ.., 
απατώμαι. 

ϋηο-ιιΙΙν .. • 6όλλω τι(νό) νά κοτακλιθι'31 κάμνω 
τι(νόl νό KύΨr;ι κάτω, νό ύΠOKύψr:ι. τό(ν) ύποτόσσω: 
- U χυρ. ώ, παιθη~. "'nοχll"ομιιι = κατακλΙνομαι, . 
«πλαγιάζω» "μ1:φρ., ύποτόσσομαι, ύπoκύπτc.ι, ύπο· 
χωρώ. 

ύηο-κΙονCω' όλΙγον τι κλονΙζω (σεΙω, διοσεΙω, 
ιτραντάζω»), ταpόσσw κάπως Ι μτφρ .• κατατροπώνω, 
όρχΙζω νά κόμπτω τόν έχθρόν.- d ουν. ΠCΙΙθη1:. "'11,0-
ιclo".OμιιΙ=KλOνΙζOμαι όλΙγον κατ' όλΙγον, ταράσ- . 
σο μαι, ύπό τινος Ι μ:Cfj' ·, κατατροπώνομαι, διασκσΡ
ΠΙζομαι, ένώπιόν τινος . 

ιίno-ιιΙoηcω, μιη. ·ιfoO)· ώ; ~iι 'noιcUnccιo (βλ. 
λ.), κρύπτω ύποκατω.- 11 μόνo~ ίν ~φ παιθητ., (ιπο
Η,ιοmομιιι=δlαμένω κεκρυμμένος, κρύπτομαι, μένω 
εΙς όπόκρυφα μέρη. 

iιηo-ιιΙιiζω, μιλλ. -ναω' ιcl"φ (πλύνω. κa8αρΙ
ζω) ύποκάτωθεν 11 κατακλόζω.- • παιθ'l',τ., "'lI'oιclν,o
μοι=κατακλύζομαι (ώ, χαιί vuv). 6υθΙζομαι είς τό νερό. 

ύηο-ιινΙζω, μ.λλ . ·ίαω· ξύω όλΙγον τι ij έλαφΡώς, 
ξύω έξ έπιπολής, γαΡΥαλΙζω, έρεθΙζω όλΙγον Τι κρυ· 
φΙως.- πcιιθητ., έρεθΙζομαι κατό μικρόν, ύπεξερε8Ι· . 
ζομαι, δlεΥεΙρομαι, προκαλοΟμαl, παρCΡΥΙζομαl. 

ιίηο-κόλιιιΟ4ί, ο" (Vnό+κ61no,,>· ό κείμενος έν 
τ~ κόλπ4' 11 μΤφρ. , ό έι< καρδΙας άγαπητός ί l ώ; 0!10. 

ιJ 1)no"όΙnιο,,=ό πολυαγαπημένος, ό έραστής. 2) 
6 φερόμενος ύπό τόν κόλπον, ό ύπό τήν Cώνην 
κεκρυμμένος. . 
ϋηό-κοηος, ο" ("'lI,ό+ιcόIl,O,,)· ό όλΙγον τι κεκο, 

πιακώς, ό κόπως κουροσμένος. 
iιηo-ιιoρΙζoμaι, μιλλ. -lοομιιι, ιΧποθ: ικάνω τό 

μικρό παιδΙ», φέρομαι ώς παιδΙον, όμιλώ μέ θωπευ
τικός (ύποκοριστικάς) λέξεις καΙ τός προφέρω ώς 
νήπιον, δθιν: 1) καλώ τινα, τόν φωνόζω μέ χαϊ
δευτικό όνόματα (δπως έπΙ Ιρcιιo~ιi\ν). 2) καλώ τι(να) 
μέ εΟφημον δνομα, εύφημώ, εύφημΙζω, είς κακόη· 
χον δ'l'ιλ. πΡδγμα δΙδω καλόν δνομα (τ;ι~ !ιtΙΟΧΡ6~η· 
ται δηλ. 1:oil π~ι:iΥμcιι'tΟ~ fJ .οίί πρooιlιπoυ <;;ν χαιλύΠ1:Φ 
μa μΙαι~ .~ηχoν xcιιΙ χιχλijν Ινν~ιαι~ lχουοαι'ί λί'ι~J: 11" 
&"οια" o~oα" (ιll'οκοριζ6ιu,l,ΟΙ _10iί-μιtι .~ ιVtt. 
6llια" (Πλιi.ω~). .l) τιiν<Xπ~λιν. εΙς καλόν τι πρδΥμο 
δΙδω κακόν δνομα : οΙ μi" φΙ10Ι xa1cίiαI μa .v
δαιμο"Ια". οΙ U μιοοv,.τ." 1)Ποκοeιζόμ."οι &-t'OμD.· 
ζοιιοί ιu ιcιιιclα" (Ιινοφ.). 

ιίηο-ιι6ριαμα, ·ατο", 1:ό ("'nΟΗοeίζομιιι)· XαTΔΙ;U
τικόν δνομα, χαϊδεuτικι'ι λέξις Ι καλόν δνομα κΟΙ(οΟ 
πράγματος. 

ιίηο-ιιορισμ6ς, δ'-fnοιc6ριομα (βλ. ~.). 
ιίno-Koυρlζoμoι, Ιων. ιXν~ ; νποκοl/ίζομιιι Ι,λ. λ.)Η 



έγκωμιόζω, κολακεύω, ' μl:. εύφήμouc λέξεις (iΊ l:i1Swv 
κατόλληλρ ι:iσματα). 

6ιιo-ιιρi ... , μ.λλ. -Ιιιο' ίπΙ ίΥχόρδων όρyιiνων, ύπ
ηχ" ήρtμα, κρούω χορδήν ήρέμα, κόμνω τό δργα
νον νό ήXr'ισΓ.\ ύρό τήν χεΤρά μου Ι ιb, ιiμτ~. , έκ, 
δόλλω χαμηλόν fιxoν, ύποτερετΙζω, συντροφεύω 
r'ιX"ν έν όρμονlQ lμιτdι "οτ.). 2) μιτ' ιχιτ ., παΙζω 
μουσικήν ouνοολΙαν. 

ιίΩo-ιtpιιτιιpΙδιoν, τό, ΧΙΧί •• pστιιρfδιoν, χιχΙ 
·.ρσTl;ριον ινπο + χρητήρ)' μικρό 6όσις έπl τι"jς 
όποΙσς τlθετοι ό κρστήρ, τό πιατέλλο έπόνω εΙς τό 
όΠΟΤον τοποθετεΤτοι ό κρατηρ. 

ιίΩο-κρΙνοι1''', Ύ' Ιν. I~Xτ. «ορ. ιχ' τοίι Vποχρl"ομιι.ι . 
uno-KpfvooδOI, «πρφ. ciop. ιχ' .oίi Vποχρl"ομσι. 
UnΟ-.Ρfνομοι, μιη. -Ηρr"οvμσι' μια. «όρ. ιχ' 

'ΠbCρι"ιίμη". πιχ.θ. lnPxer..",,· μίαον' όποκρΙνομσι, 
όπαντ". δlδω όπόντησιν II 'χοιΙ έπl όποκρΙσεως μαν
τεlου Ι έρμηνεύω, διερμηνεύω.- ιι ποιρ' άττ.. έπΙ 
ή80ΠOιcίlν, λαμ6όνω μέρας εΙς διόλογον διεξαγόμε
νον έπl σκηνι"ίς, ύποκρΙνομαι έπl της σκηνης, παρ
ιστόνω πρόσωπόν τι έπl της σκηνης, εΤμαι ύποκρι
τής (τοll πιιριοτιχνομίναιι προοώποιι τιθεμΙνοιι X\lιΤ' ιχιτ.) : 
lιnoXfl't'O/Aσ. Προμ,,{Ησ - «παlζω» τόν Προμηθέα_ 
2> ίιt! θιιιτριχοίι !ιφοιι" έξογκώνω, μεγaλOΠoιCι, στομ
φόζω, παριστόνω ύπερ60λικCις. 3) μτφρ., ύποκρl
νομαι, προσποιοΟμοι, «κόνω τόν όποκριτή». 

8)no-.pl"o, -Ij · =tιmSxflICJ'r (δλ. λ.). 
lnι6-.plσις, -.CIIIS. 'iι (VποxeΙ"ομιι.ι)· όπόκρισις, 

όπόντησις.- 11 τό πaριστόνειν τι έπl Τι"ίς σKηνι"jς, 
ή τέχνη iΊ τό tpyov τοΟ ύποκριτοΟ (ήeoποιοο), τό 
ύποκρlγεσ8αι έν θεότΡι,ι, θεατρική όηαγγελΙα U ώα. 
ρητορικη όπαγγελlα, ρητορική έπιδειξις. 2) μτφρ., 
ύπόιφισις, ύποκρισlα, προσποΙησlς. 

ιίΩo-.plτlις, -ον. b (tιnoxρΙ"oμΩΙ)' ό όnoκριν6-
μενος, ό δlδι.ιν όπόντησιν, ό όπαvτQν Ι ό έρμΓινευ. 
τής, έξηγητής.- Ι ό πaριoτόνων έπl σKηνι"jς, 6 
ήθοποιός, ύποκριτής θεότρου. 2) μτφρ : . ώ, χιχι 
νυν, ύποκριτής, ύποκρινόμενος, προσποιούμενος. 

lnιo-.plτιιι6ς, ". ο" (tιπoxeaτιtr)' ό όνήκων είς 
τήν τέχνην τoCί ύποκριτοΟ Ι 6 πεπειραμtνoς (6 έμ
πειρος) ύποκριτής D 6 ήσκημένος εΙς τήν θεατρικήν 
iΊ τήν ρητορικήν όπαγγελlαν ιι τό ""λ. ιb, o~o. ι) 
-θcστρ,χι) (ίνν. τ8Χ"'1). ώ, χοιΙ ν6ν. 

lnιo-.ρo6ω, μιλλ. __ ο κρούω έλaφρως, ~ Kρoύc.ι 
ύποκάτωθεν Ι ίπ! iyχ6ρδlllν 6ρyιiνων, κρούω τός χορ
ΔΌc; Ι πλήττων τός χορδός iΊ κρούων Ka8' οΙονδή
ποτε τρόπον δlδι.ι τόν χρόνον, «δαστQ» τόν ρυ
θμόν.- R μτφρ., διακόπτω, λαμ6όνω τ6ν λόγον 
διακόπτων τόν 6μιλoCίντα Ι όντιλέγω Ι έπιτίθεμαι, 

ιino-.ριίιιτω, μιλλ. -ψΦ' κρύπτω ύποκότω, «xώνω~ 
ύποκότω, καλύπτω.- μίαον, φuλόττω (τηρGι) τι μυ
στικόν όπό τινα, «τoCί τό κρύ&ι», τό όnoorIJnQ, τό 
όποκρύπτω. 

ιino-ιιpώςω, μ.η. -ξιιο' κρώζω (κράζω, «δογγ,,») 
όλlγον . Τι άσθενQς ώς δνθρι.ιπος νοσών. 
un6-.u.loς, ο,· 6 έχων ύποκότω τροχoUc;, 6 έπΙ 

τροχών κυλιόμενος. 

ΔΩο-ιιυΩΤ .. , μ.λλ. -ψΦ. ι16ρ. lιπιxνψιl' κύπτω ύπο
κότω, κύπτω ύπό ζυ.γόν, κύπτω ύπό την έπικυριαρ
χΙαν τινός, ύποιόσσομαι εΤς τινα : οΙ Μήδο, 11m
χνψιι" DeeO"CJI=ol Μι"ίδοι ύπέKυψaν εΙς τούς Πέρ
σας, έκυψαν ύπό τόν ζυγόν τών ΠερσCιν, ύnετό
Xθησaν εΙς τούς Γ'έρσας n κόμπτομaι, γονστΙζω. πΙ· 
πτω χομαΙ, καταπΙπτω Ι «σκύδι.ιι νό πΙω. 11Ι0. «σκύ
δω» διό νό παρατηρήσω μέσα εΤς τι (διό νό - κα,Τ
omEύoIJ).- • μιτ' «(τ. δπ6Η11ΙΠC τά" rδAcιιr=«σκύ
ψε» (λύγισε) τήν ράχιν σου (iΊ τόν C:Ιμόν σου) διό νά 
φορτωθι:\ς τό δόρας (Jli'~A. Σχολ. ΆΡI~oφ, 9Μ cτ." 
rδ1σ". tiJV iιτό -ιοί) «χθοφοριΤν 'ν -ςφ τροιχ'ήλφ Ύινο
"'την .,1,,,6 τριιχ'ήλιιιι σχληρ6οςητιι τΑν ιiXθoφ6ρlllν ~φων»' 

β' .. τV}.η. 
ιino •• ιί ..... , μΙοον (νnd+xv.)· ;πΙ τιινιιιιι6" «συλ

λαμ6όνω», γΙνομαι έγκυος, μένω ' tYKuoc;, έγΥα
στρώνομαι U /1';/ . ιio·ρ. ιχ' ι,πoιcιoiμa"". 

6ιto-ιcώλιoν, τό <'ιιό+-β10")' ό μηρόι, τό ικω
λομέρι». 
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6nο-ιιωμ-Υδi .. , μιη. -ήοιιο' Kωμ~ (διaκω~. 
έμπαΙζω, χλευόζω) όλlγον τι i\ κρυφlως. 
ιiη6-.ωφoς, ο,,' ό όλlγον τι κωφός, άρκετά κω· 

φός.- • μωc.ός, πaρόλoγoς. 
uno-liIciv, «πρφ. ιiop . β' 't06 tιπo,ισμβ6."ιιo. 
ιiηo-laι!δάνω, μιη. -,ιήψομαι' ιiόp β' νπέ.ιa.βo,,· 

ιtρx. νπιίληψιι" ποιθητ. νπ"lλημμιι., (πρ6λ • .ιa.μβά"ιιo) · 
λαμ6όνω τι κότωθεν, τό σηκώνω όπό ιςότω, τ/θε
μαι ύποκότω του, τό φέρω εΙς τούς ώμους μου tι 
εΙς τό ν"τό μου, λιχοι. suscipir.. 2) προφθόνω, 
καταφθάνω, συναντώ τυχαlως, έμφανΙζομαl έξαφνι
κά " ίπΙ ΥΙΥονό-ιων, έπακολου8ώ, γlνομαι μετό τοΟ
τα, έπέρχομσι. 3) λαμΕόνω τόν λόγον καΙ όπο
κρ/νομαι, όπανΤώ, όνταπαντ" Ι σιιχνιΧ xιx'tιX μτχ. ιioρ. 
β': νπoAcιβω.. IΨ71=λαΕών τόν λόγσν εΙπεν, όπο 
κρινόμενος εΤπεν, όπεκρ/θη (ίν διοιλόΥοις;) 8 λαμ6ό
νω τόν λόγον διακόπτων δλλον 6μιλoCίντα, διακό
πτω. 4) όναχαlτΙζω τόν κατακτητήν, όντεπεξέρ
χομοl κατ' ooτoCί, λιιτ. exciper • . -II -νποδέχομιι., 
(βλ. λ.), δέχομαι ύπό τήν προστασlαν μου, όναλαμ-
6όνω ύπό τήν πρoστaσΙαν μου. 2) δtxoμαι γινο
μένην πρότασιν, πaραδέxoμαι.-" όναλσμ6όνω 
έννοιόν τινα, παραδέχομαι, έννoQ, κατανοώ U ύπο
θέτω, ώ, χιχ! νilν ύπολαμ6όνω, νομlζω, θεωρώ.
πΙΧθητ; , ύπολαμ66νομαι, θει.ιροΟμαι, νομΙζομαι : • 
1ιπιιaημμa"'7 xIίeIr='" Uπoτιθεμένη (θει.ιραuμένη ώς) 
εύνοια. 2) ύ!lοπτεύω, όπισΤώ.- lν λαμ6όνω KΡU
φ/ως 11 προσελκύω πρός τό μέρος μou, δελεόζω.
ν νπο,ισμβιί"φ ΤΠΠO_σuγKρατ" Τππον, 16ν ·6v'1' 
χαιτlζω, τόν σταματQ. 
ύηo-loμηfις, · 8r. 'ι'ιν. -80r (lιπoλάμnt»)' ό λάμ

πων (φέγγων) όλlγον, ό λόμπων μέ όμ6λεΤαν λόμ
ψιν, ό ύποφέγγων. 
ιίΩo-λάμnω, μιλλ .• φcσ' λόμπω κάτωθεν, φέγγω 

ύπΌκάτω.- • λόμπω 6λJγoν, όρχΙζω νό φέγγω, όρ
χΙζω νό φωΤΙζω, cχαρόζω, ξημερώνω». 
uno-lcfIω, μιλλ . • ψοι' χύνω σπονδήν εΤς τι fι 

μέ τι 
ιino-lcfn .. , μ.λΑ. -ΨΟΙ' όφlνω όπΙσω, όφΙνω ι:ις 

ύπόλοιπον, όφΙνω ι:ις περlσσευμο. 2> _πΙ π~ ιxΎμιi
-ςιιιν, δεικνυμαl όλΙγος, δtν εΤμαι όρκετός, δέν όρ
KQ.- • π«θητ., μ.τιΧ μία. μ,η. δ",ο.ι.ιψομιι., · όφ/
νομαι ύπόλοιπος, όφΙνομαι όπlσω, μένω όπίσω, πα
ραμένω οΤκοι Ι /)πο,ι.Ιπομιι.ι τοίί οτ6,ιον=μένω ό
πΙσω ώς πρ6ς τήν έKστρaτεlαν, δtν λομ8άνω' μέ
ρος εΙς ΟΟτήν Ι Υινιχώ., πσραμένω όπ/σω, άπομένω 
περιπλέον, περισσεύω. 2) όφ/νOμal όπΙσω (ύπό 
τινος) tv όYQvr δρόμου 11 ίπΙοr,;; ίπ! βΡΙΧδιιποροuvτων 
OΤΡΙXΤΙΩlτιDν Ι μοςφρ. , εΤμαι κατώτερός τινος. 3) «
πολ., φθόνω εΙς τό τέλος μου, έκλεΙπω, «τελειώνωι, 
«CΙΙ:Ινoμαι», cδtv φθόνωι" ιbα. όΠOδεΙKWoμaι κα
τώτερος τQν προσδοκι"ν τινος.- 111 μ'οον, όφlνω 
τι όπΙσω μου (μιτ' ιχ!τ . ) U όφlνω ύπόλσιπον, . τηρώ tv 
έφεδρεlC;Ι (κρατώ όπΙσω) Ι /)noλε{πομσι σΙ",Ισ,,-ό· 
φΙνω όφορμήν (αlτΙαν) πρός διατύπι.ισιν Kατηγoρlaς 
έναντlον μου 
lnι6-1cnτoς, .,,' ό 6λΙγον τι λεπτός, τρυφερός. 
uno-lcnTuv .. • πoιCι τι ύπ6λεmον (τρυφερόν). 
lnιo-lcuιιofvu' καθιστ" τι λευκ6ν κότωθεν, "i\ τό 

λΕUKαΙνω όλΙγον.- πιιθηος., γlνομαι λευκός ύποκό
τω, fι γΙνομαι 6λ/'(ον λευκός, γlνομαι ύπόλΕUΚoς. 

lnιo-lι'ιι", μιλλ . -fc»' κατά μικρόν 1,.,. (πciιι.ι, 
παύομαι), .κατά μικρόν όπέχομαl τινος. 

lnιo-llινιoν, -ςό (/)πό+,ιη,,~)' τό όγγετον τ6 τι-
8tμενον ύπό τόν 1""ό" (ιπατητήριι), 'να χύνεται 
ένΤός του ό οΤνος η τό ~λαιoν, λεκόνη, «γούρνφ, ' 
ιπολι')νι., «πιθόρι». λCΙΤ . Iacus. 
ύΩο.λΙΙΩτιΕον, ρημοιτ. ίπ!θ. τoίi δnοΙcμβά"ιιο (βλ.λ.)' 

πρέπει νό ύπoθέσr;ι τις. πρέπει νό ύπoλό6r;ι (νό 
νομIOQ). 

ιin'-lIItIς, ·8Q)r. tι (/)",o.ιa.μβά_>' τό λaμ6όναν 
τόν λόγον .(lδΙQ όπό τό σημεΤον εΙς δ τόν έτερ
μότισεν δλλος ης)IΙIΙ νπol"ψ'aιs= 6 εΤς μετό 
τόν δλλον, κατ' έναλλaγι')ν, μέ τήν σειρόν. 2) 
όπόκρισις, όπόντησις.~ 11 τό έκλαμ6όνειν τι ι:ις 
τοιοΟτον fι ''i'OιOOtov, κατανόησις, όντ/ληψις, Υνώ. 
μη, δoξaσlα. 
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ύπ-ολ.ςων, 0"0 Υιιν. ·o .. o~ (t'ίπό+dλ/(ΦtI)· <11 κάπως 
όλΙΥwτερος, ό κατά τι . μικρότερος, 
ύπό-ΙΙδος, 0"'6λΙΥον τι πετρώδης. 
ύπο-Ιιμπάνω, "itit~CΙH. ~όΠO\; '[oίi νπολ.Ιποο· 
ύπό-Ιισπος, άττ. -lισφος,ο .. ' ό όλΙγον τι λεΤος 

έκ τrις μεγάλης τρι6ης, Τι ό έπΙπεδος δnoκΙΙτω. 
ύπό-Ιιχνος, ο .. ' ό όλΙγον τι λΙχνος, 6 6λΙγον τι 

λαίμαργος . . 
ύπο-10Υίςομσι, μ.η. -ίαομ" ci't't. -,οίίμ" ιi

ποθ. · ύπολογΙζω, «λογαριάζω» συμπεριλαμ6άνω εΙς 
τόν ύπολογισμόν, λαμ6άνω ύπ' όΨιν. 
ύπό-Ι0Υος (Α), ο .. , 6πιθ . · ώ, xcιί νυν, ύΠόλογος, 

ύπευθυνος, ό ύποχρει..ψένος νό λογοδο.τi;i, ό Ιχων 
νά δwσQ λόγον, ό θεωρούμενος ώς ύπευθυνός U 6 
ύπολογισθεΙς, 6 ληφθεlς δπ' όΨιν. 
ύπό-Ι0Υος (Β), δ' τό ύπολογlζεlν, ό δπολογl

ομός, ό λογαριασμός, τό συνυπολογίζειν U νπ610)'0" 
πο,οίίμΙ ",,,ο,,=κόμνω ύπολογισμ6ν πρόγματός τι
νος, ύπολογΙζω τι, λcιτ. ralίonem habere rei Ι ι .. t'ίπo-
16)'φ πο,οVμl .. ,c=λαμ6άνω τι ύπ' όψιν. 
ύπό-Ι0ΙΠος, ο .. (t'ίποh/πω)' ώ, . xcιι νίiν, tιπόλOI

πος, ό ύπολελειμμένος, ό όπομείνας όπΙσω, ό περισ
σευσας ιι ό έπιζών εΙσέτι, λcιτ. suρerstes. 
ύπο-lόl-αΥος, δ' ό ύπό τόΥ λοχαγόν, ώ, xcι! 

νυ ι ύπολοχαγός, Οευτερευων λοχαγός. 
ύ~o-lδριoς, ο .. (νπό + lvecι)' ό ύπό τήν λόρaν 

C>vl!cU ... E t'ίπoλνρ,o,,=έγKόρσιoς κάλαμος, στερεου
μενος εις τ6 κότω μέρος της λύρας, έπl τοΟ ό
ποΙου προσεδένοντο τό άκρα τών χορδών. 
ύπο-Ιύω, μιιλλ. -λόαοο· άόρ. οι' -έΙδοα ' πρχ. ·Ul4ι

Μα' πcιθ. πρχ. ·UΙ~μ,· δΠιρο. -ιr"λΙμ,l"· _π. -Υ' Ιν. 
πcιθ. 40ρ. δ' νπέl~τ-o, -Υ' πλ"lθ. 6πέΙν"τ-ο' λύω ύπα
κάτω,όπολύω, παραλύω, κάμνω νό παραλύσουν τό 
κάτω δκρα Ο χαλαρώνω · κάτωθεν Τι ύποκάτω, Τι χα· 
λαρwνω 6οθμιαΙως U νπέlvσ. c5a )'1JACL=roO πορέλυσε 
δέ τό μέλη (μέ τ6 νό τόν τραυματΙσι:! θανασΙμΩC; 
Ικαμε τό μέλη τοΟ ΣWματός του νό παραλύσουν) Ι 
t'ίπό )'otί"σ .. • Ιλl1α ... =τοΟ παρέλυσε τό γόνανα 11 Ώ!ίτω 
χιι! ncιQ"l'; .. 111ίσ νπέΙν .. τ-ο-έκλονΙοθησαν ιπαρέλυ- · 
σαν) τi:ι μέλη ΤΟΟ.- 11 λόω εκ τοΟ ζυγοΟ, όπολόω 
(6πελευδερwνω) κότω i:ιπό τόν ζυγόν, άποζευγνύω, 
«ξεζεύωι 11 έλευθερώνω' τινά όπό τό δεσμό, τόν 
άπελευθερwνω κρυφΙως. 2) λύω τά ύποδήματό 
τινος (κυρ. τά σανδάλια) κάτω άπό τούς πόδας τou, 
του άφαιρώ τά ύποδήματα, cτόν ξυπολύνω, τόν 
ξεποδένωι.- μ600ν, λύω καΙ άφαιρώ τόύποδήματά 
μου όπ6 τούς πόδας μου, Τι · 6όλλω δλλον . νό μοο 
τά όφoιρέσΓ,l, «ξυπολύνομαιι, άν,;Ιθ. 't/j\ ΙΙποδΙομ" 
ύπό-μσιιΡος, ο .. ' ό όλΙγον τι μακρός, μακρός 

κάπως, «μακρουλός». 
ύπο-μiΙiιιίζομaι, πι:xθrιτ. (ΙΙπο+μλακΙ,οο), φέΡΟ' 

μαι μέ τρόπον μαλακόν U κατό μικρόν γΙνομαι μαλ
~αKός, όπομαλθακύνομαι 6aθμιαΙως. 
ύπο-μiΙάσσω, iH. -ττω, μιιλλ. -ξοο' μαλάσσω 

κατ' όλΙγον Τι έλαφρώς.- ItIIQ"l't., μαλάσσομαι δα
θμιαίως (όλΙνον κατ' όλΙγον). 
ύπό-μσΡΥος, ο,,' ό όλΙγον τι μαινόμενος, cτρελ

λούτσlκος;ι, 
ύπο-μάσσω, ιi't';. -TTW, μιλλ. -ξ'" ζυμwνω κρυ

φΙως, όναμειγνύω όλΙγον (χωρΙς νά φaΙνεταl) 11 έ~ 
αλεΙφω ύποκότω, η έπαλεΙφω όλlγον. . 

ύπo-μι:Ιyνίiμι, (όρθότ. του ·μl""fjIλ'), μ.Η. -μaίIω' 
πΙ:Χθ. Π~K. ·μέμa",μ,· όΥαμειγνύω τι μέ όλlγον τι 
δλλο.- 11 άμτtί. χιχ! μ'tφρ., πλησιάζω μυστικά (μιτ~ 
'.τ.) IΙvπομa[Υννμ, τfj X~αoήαφ=φθάνω πολύ κον
τά εΙς τήν χερσόνησον. · 

ύπο-μι:ιδιάω, μελλ. .:ιι.οο· cΊι, χιιΙ ν6~, ύπομειδlQ, 
μειδιώ έλαφρώς (όπαλQς, χαϊδευτικό), «χαμογελώ:.. 
ύπο-μι:ίνσι, ιiπρφ. ιioρ. οι' ';06 lιπoμέ"oo. 
ύπο-μι:Ιων,. Ο'" -Υ.ν. 'ο"οι' ό κατό τι (κάπως) 6-

λιγwτερος (μικρότερος) Β ώ, O~O. ΟΙ lι#oμaΙOO'., 'ν 
Σ:r.iρΤΊj ~oιxν πολΤται δευτερευούσης όξΙας, ύποτε
λεΤς τρόπον '[lνιi, ιiv'tIQ. 'tlj\ 8μο,0, (-όμ6Τ1μοι, ευ
πατρ/δaι)I 'ν 'I:/j\ O,l:pcι't/j\ ()πoμaΙo"., ίχαλοίiν'tΟ ο.! 
ΚQτwτεροl άξιωμοτικοΙ, οΙ τελοΟντες . δπό τi:ις δια
ταΥός όνωτέρων των, Τι οΙ ύπαξliιιμOΤIKOι. 

ι'Jιισ-μcνc\'fον η -μcνιιτfoν, ρrιμ. 'IιΙ8, 't06 Ιιπο-

μJ,... dιtϊ lιnoμέ"., .. -πρέnεl νό ύπομένι:ι ης, νό 
κάμνΓ,1 Cιπoμoνήν, νό δπoφέρΓ,l. . 
6πo-ΜCνω, μιλλ • . • μ ... ';;' άό~ . . cι' ·11"' ... •. μένω 

όπΙσω, «πlσωμένωι, σταματώ U παραμένω OTKOI. 2> 
έπιζώ, διαμένω έν Tf,j · ζωf,j, παραμένω ΖWν •. - 11 
μtδ't., περιμένω τινά, τόν όναμένω D μ'l:φρ., μένω 
εΙς τήν θέσιν μου καΙ περιμένω τήν έπΙ~.εσΙν του, 
δέχομαι τήν έπΙθεσΙν του καΙ τήν όποκρούω. 2) 
μι'tόt ιιΙτ. πριi-yμ., ύπομένω τι, τ6 δπομένω μεt)' υπο
μονής (l~Iq. χιχκόν 'ι:ι), ύποκύπτω εΙς οΙονδήποτε 
κακόν, ύποτάσσομαl δνευ άντιλογΙας n ιiπoλ., μένω 
εΙς τήν θέσιν μου, κρατώ τήν θέσιν μου, μένω στα
θερός, άμετακlνητος ιι μιτ' ιiπρφ .• υπομένω νό πράξω 
τι, τολμι;, νό τό πράξω, όναλαμ66νω νά... 3) ό
να μένω νό συμ6f,j τι, καρτερ<;ι τι U όνσμένω τήν fK' 
6ασιν (τ6 όποτέλεσμα) πρόγματος τινος. 4) ύπα
στηρΙζω, προστατεύω Ι διατηρώ, φυλάσσω. 
ύπο-μιμν6σιιω, μιιλλ. -μήαοο' ιiόρ. cι' lιπΙμ .. "α. , 

1) μιτ&: cιΙτ. προσ., 6όλλω εΙς τόν νοΟν τινος. ύπι:ψ 
θυμΙζω εΤς τινα, ύπεν~υμΙζω τινά περΙ τινος, κά
μνω τινά νά ένt)υμηθf.j τι. 2) μετιΧ oι!'t. πριiYμ·,ι 
έπαναφέρω τι εΙς τήνμνήμην τινός, όναφέρω τι, 
μνημονεύω ΤΙι δπενθυμΙζω τι,- Ι μέοον κιχ! ncιQ"l';., 
μιιλλ. ,μ"ήαομσ" ά6ρ. οι' -.μ.."α6.μ,l .. • πρκ. -μJμ",,
μΙ' όνακαλι;, εΙς την μνι'ιμην μου, έν~υμoOμαι 11 
ποιοΟμαι μνεΙαν τινός, 
ύπό-μισδος, ~ .. ' ό μεμισ&ιμtνoς, ό μισ&ιτός, 6 

ύπηρετών. έπl μισ~. 
ύηο-μνaομσι (Α), oυνΊjΡ. -μνώμάι, άποθ: Κάμνω 

Ιρωτα εΙς Ιγγαμον γυνοτκα cπΙσω όπό τΙς πλάτες ι 
τοΟ συζύγου κιχ! πρoσπα~" νά τήν «ξελογιάσω», 
νά τήν άπαγάγω. 
ύπο-μνάομσι (Β), !ΦΥ. ποι8. 'l:ou 6πομ,μ"ίια". 

(δλ. λ.) 11 &π. δ' πλ"lθ. πρ,;, ΙΙΠιιμ .. άσαlJ... . 
ύπ6-μνιιμσ, 'στ-o~, ,;0 (ΙΙπομ"άομα, Β)' άνάμνη,. 

σις, ένθύμιον, μνημεΤον, ώ, χιχ! νίiν ύπόμνημα, ύπό- . 
μνησις, μέσον ύπομνήσεως U μνεΙα U σημεΙωσlς ύπο· 
μνηστική. 2) iν τψ πλrιθ., ιiι, '[Ο λιχτ. commentarii, 
ώ, χιχ! ~Iί~ ύπομνήματα (σημειwσεις πόσης φύσεως), 
fι όι, 'tιX νυν «όiιoμνημoνεύματoι. 
ύπο-μνησσι, άπρφ. ιioρ. cι' ~oυ ΙΙπoμ,μtιf/αHOJ. 
ύπό-μνησις, -ιroo~, 1ι (lιπoμ,μ"iιαMOO)' άι, κιχ! ν6ν , 

ύπόμνησις, τό ύπομιμνi)σκειν ΤΙι δπενθύμισις.- Ι 
άν6μνησις, ένθύμιον. 
ύπο-μνηστr:ύομσι, μ'α.· άρρ06ωνΙζω (τήν θυγα

τέρα μου μέ τινα) κρuφΙως.-πιχθ"lΤ " d t'ίπoμ.."ατ-η· 
lJ.ιri~=b άρραβωνισθείς κρυφΙως. 

ύπ-όμνίiμι' έπι6ε6σιώ δι' δρκου.- 11 μ'οον, ΙΙπ· 
6μ .. νμ., μελλ. VΠΟ1"lvμ,' άδρ. ιχ' ΙΙποομοοάμ,l .. , 
ώ~ άΤτ. aιχcιν . δρο;, ζητώ παρότασιν της δικαστικης 
προθεσμΙας 6ε6αιών ένόρκως δη λόγ~ σo6aρoO 
κωλύματος άδυνατώ 'νό παραστώ είς δlκην ιι δικαιο
λογοομαι διό τήν όποuσΙαν μου · κατό τινα δΙκην. 
2) δι' ένόρκου διa6ε6aιwσεως παρεμποδΙζω ιήν έK~ 
δΙκαοιν. . 
ύπο-μονή, 1ι (ΙΙπομέιιοο)' τό μένειν όπlσω.- 11 

όι, χαΙ νσν, ύπομονή, καρτερικότης, τ6 ύπομένεlν τι, 
όνοχή, όντοχή 11 με't&: -Υ_ν, ΠΡΙΙ-Υμ., τό ύπομένεlν εΤς 
τι (πείνcιν π . χ., ~ΙΦιxν χλπ.). 
ύπό-μωρος, ο .. (t'ίπό+μωρ6,,)· ό όλlγον τι μωρό<; 

i'ι ευήθης, «κουτούτσικοςι, (χοζούτσικοςι. 
ιiιJo-νσίω' κατοικώ ύΠOKάτ~. 
ύπο-ν.cίφω, άΜκιμο,· ,;όπo~ τoίi vπo .. tιpaI (βλ. ".~ 
ύπο-νέμομσι, άόρ. ιι' . ...... μάμ"... μίοον· νέμο-

μαι (6όσκω χιι! μ,;φρ. κατατρώγω) ύποκάτω fι κρυ" 
φlως 11 ύποσκάπτω, ύnoνoμεόω, τό 8εμέλια Ι μ'tφρ·ι 
έξαπαΤώ. . 
ύιιo-νέφcloς, ο" (ΙΙπo+"ιrφil,1)' ό όnό Τός νε· 

φέλας 11 σΥννεφιασμένος, νεφελWδης. . 
ιiπo-νήιoς, ο .. (VπΟ+Ν",ο .. )·ό κεΙμενος ύπό τό 

δρας Νήιον (,;9), 'IOιix"l'), ό εύρισκόμενος εΙς τoιJς 
πρόποδάς του . 

·ύιιο-νιιχομσι, μιιλλ . ... "ξομ·, , «π08.· Koλυμι:!Q ύ· 
ποκάτω, 6υθΙζομαι, «κόνω δouτΙόι, . κολυμδι;, «μέ 
6aυnά», καταδύομαι 

ιi.o-νI ... • xloνΙ~ω δλΙΥον: ""f vπo",φoιU..,,= 
«νύχτα χιονισμένηι .- cinp.q., v-,;[φεΙ=ΧΙ0νΙζει, 
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«.,.(1 ~ν .. fIIx~ι Xl6VI~ ω.λ' ~, παλό Ι fnMι''
.. t~ιόνιζcν όλΙνον, (~πεφτε όΡοίό χιόνι». 

ΔίIo-νOflι., μfλλ ό ·ήοω· σκέπτομαι KEKαλυμμtνως, 
ίιποπτείιω, ίιποψιόζομαι 11 είκάζω, οuμπεΡαΙνω, φαν
τόζομαl, ν,ψlζω, ώ~ καΙ νυν ίτερΙπου ~όπσνoQ» (ΙΙηλ. 
δέν γνωρΙζω σαφώς, δέν εΤμαι βέβαιος) ~ ~πo"oώ τι 
Ili τι"ιι-έχω ίιπονοΙας διό τινα περΙ τινος (ώς 
πρός τι) . 
6π6-νοισ, 'ιι (νπο>,ο;ω)' συνκεκαλυμμένη σημα

jIa 'ή έννοια: 1) ώ; κ~Ι νυν, ίιπόνοια, όπσψΙα, εlκα
ο/ο, ύπόδεσις, φαντασία. 2) ή πραγματικη σημα
οΙα, ~τις ίιπ6κειται ώς βάσις πράγματός τινσς. 
ύιιο-νομηδόν, ίΠΙf-ρ. (νπ6"ομο,)' ύπσγεΙως, δι' 

ίιπογεΙων όχετών. 
6ιιό-νομος, ο,. (~πo"έμω)' ό ύπό τήν νην τρέ

χων, ό όπό τήν vl'iv έκτεινόμενος, ύπόΥειος, όπο
ΥεΙως έσκαμμένος.- 11 ώ~ 0 ')α.4 νπό"ομος=ώς καΙ 
vi1v, όπόνομος «λαγούμι», όπόγειος δΙοδος (διέξΟ' 
δος), όπόγειος όχετ6ς, λατ. cuniculus U άγωνός ύδρ
::JγωγεΙου . 
. 6no-vonu, μιλί.. -ήοΦ' νοο" 6λΙγον, εΙμαι 6λΙ
Υον τ( 6σθενικός. 
6ηο-νοστΕω, μιλλ. -tfoCD' όποστρέφω, έπιοτρέφω, 

mανέρχομαι.- 11 Ιζάνω, κατακαθ/ζω, λατ. subsi
~.Γ. Ο 'πΙ πoτotμoίl , όλιγοοτεύω, έλαττοΟμαι, τό ο-
5aτά μου χαμηλώνουν, άποσύρονται. 
6ηο-νύσσω, μ.λλ . -ξω' κεντώ κάτωθεν, κεντώ 

δποκάτω, Τι κεντώ όλΙΥον (έλαφρQς), 
6ηο-ξΕνίςω, μ.λλ. -Ιοω' λtγω τός λέξεις μέ ξε

νικήν κάπως προφορόν" έχω έπάνω μου κάτι τ6 
ςενικόν. 
6ηό-ξiίloς, ο,. (νnό+ξt'ιλο,.) · ό έσωτεΡΙKQς ξύλι

νος, άλλ' έξωτερικώς κεκαλυμμένος' δι' έλάσματος 
μεταλλΙνοu. 
Ιηo-ξiίρά .. , . fι -Ιω, μβλλ. -tfoCD' ξυρΙζω όλΙνον 

n ~nεξve'1μέ"ο""",cμιοοξυρισμένος~. 
6ηο-ξΟριος, ιι, ο,. (~πόΗ4Ιe6,,)' ό όπ6 τ6 ξυρό· 

φιον ών. 
6πo-ξίiω, μ.λλ. -~oω' ξύω 6λΙγον, ξύω κατ' 6λΙ

γον, όποξέω, ξύνω έλαφρως "σκαλΙζω, όποσκάπτω, 
έλαφρώς, λατ. stringo. 
Δηo-ηαΡ-Uθέω, μελλ. -ωD0t7αφ ΚCΙΙ 'ΦΟΦ ' όπι.ι8ω 

(<<σπρώχνω») όλίγον Τι κ·ρυφΙως. 
υηο-ηάσσω, μελλ. -nltaCD' πάσσω (cπασnαλ/ζωι) 

όποκάτω.- 11 άλε/φω, χρ/ω, κάτωθεν. 
ιίηο-ηΕινάω, μ.η . ·ήοω· πεινώ όλ/Υον, άρχΙζω 

νό πεινω. 
6ηό-ΩΕμητος, ο>, ' (νποπέμπω)' ό πεμφθεlς κρυ

φΙως, ό σταλείι:; μυστικά ώς κατάοκοπος, λα •. sub
mlssus. 
6πο-ηΙμηω, μελλ. - ψω' πέμπω όποκάτω, πέμπω 

'<άτω είς τι (με;;' αΙτ . ).- 11 πέμπτ!.) κρυφΙως υ πέμπω 
ώς κατάσκοπον, πέμπω πρός κατασκοπε/αν Τι πρ6ς 
έξaπάτησιν, ί.~~ . submittere. 
Δη~ηEπτηωΤEς, ιπ. ό~oμ . πληθ. παθ. κρχ. "'00 

Vποπτήσσω . 
υηο-πέΩτωκσ, Πf-Κ. του νπoπίπτcσ. 
ιίηο-πέπωκα, πρχ. του νποπί,.ω. 
ιino-πέρδoμαι, ίνε::;Ύ. ιiδρ. β' ~πέπαIιJo,.. ιiποθ: 

πέρδομαι όλΙΥον (χωρlς κρότον), cκουφοκλάνω», λατ. 
suρpedere. 
Δηο·ηΕρκάςω μιλλ. ·άοcιιι· iιπoμελαΙνoμαι, όρχΙ

ζω νό λαμβόνω μέλαν χρώμα (νό μαυρΙζω), μου
ρΙζω κατό μικρόν 11 ,πΙ αταφυλcίΊν, όρχΙζω νά ώριμόζω. 
6πο-ηΕσΕΙν, ΙΙπρφ. ΙΙορ. β' τοΟ (ιποπΙπτω. 
6nο-nι:τάννΟμι, μιλλ. ·nιdοΦ· πcιθητ. πρχ. -,.. 

ιn.,"cιι· όπλωνω όποκότωθεν. 
Δηό-ηι:τρος, ο" (~πό+πέτecι)' ό όλΙγον πετρώ

&ις, ό μδλλον πετρώδης, . fι ό πετρώδης ύΠOkάτω
~ν, '1:. Ι. ό μετό λιθΙνης βόσεως. 
Δηo-ηlΙΙΙιdςω, μιλλ. -οφ' φέρομαι 6λΙΥον τι ώς 

πlθηκος, πι6ηκΙζω 6λΙνον, φtρoμαl οχΕδόν σόν 
πΙθηκος. 

υηo-ιήμnlιιμι, μιλλ. -nAtfaΩI' ci6, .• ' fnlnA.,ocι· 
π.θ. -'ιπλήo-θrιι',' πληρώ (γεμ/ζω) τι κατ6 μικρόν 
(6aθμιαlως), .7, ΥεμΙζω _όλ/γον ΙΙΙηλ. «l5έν τ6 ξεχει
λ~»), Τι Υεμ/ζω τι κρυφΙι..π;.- 1I πcιθ'!ιτ., "~ρςισμσι, 

ΥςμΙζομαι, yΙνoμg.ι πλι'ιρης ( Υεμδτος): iJ",ontμιc1σ . 
μα' ΤΟ"i 6φ-θcιλμoV, &CIHevw" = ΟΙ όφθαλμοΙ μοv 
πληροΟντaι δακρύων U πώγω"ο, /1δ'1 νποπΙμπ'αμ4' 
-όρχΙζω ήδη νό όποκτω πυκνόν πώγωνα U ,πί -y~ 
νσιιχων, τΙκ"oιw lιποπ.λ,lα1Jήllcι,=νό γΙνουν μητέρ .. ~ 
πολλών τέκνων. 2) ιiπoλ . , συλλαμβάνω, IJ7jA. μένυ 
ΙΥκυος, έγγαστρώνομαι. 
υηο-η'μηριιμι, μΊλλ. -πρ)ίοω' 6άλλω πΟρ κάτωθεν, 

όνάπτω, πυρπολώ, κάτωθεν, Τι κατό μικρόν (6α
eιμηδόν). 

uno-nfvw, μ.λλ. -πlΟμ4Ι' πρκ. -πέπωκcι ' πΙνω 
κατ' όλΙνον, ικουτσοπΙνω», Τι πΙνω όλΙγον μόνον, 
λσιτ. subbibere U π/νω άργό - άρνά, συνεχΙζω νό πΙ· 
νω έπl πσλό άλλό cάπό όλlΥον», cσιγοπΙνω, KOU' 
τσοπΙνω» Ο VΠQπιπωκά»ι;=ό όλΙνον τι μεδυσμένος. 
«πιωμένος». 
ύηο-π'ητω, μιλλ. -Π8αο;;μαι' πρκ. -πέπτωκα' κ6ρ, 

6' ~:aΙπεαο,,·· πΙπτω κότω, πίπτω όποκότω, βυθ/ζο· 
μαΙ. 2) π/πτω έμπροσθέν τινος, προσπ/πτω, Ι ρΙ· 
πτομαι ~μπρoσθέν τινος γονυκλινής, Ικειεύω τινοll 
δθεν, έπ! χόλακο; , κολακεύω, περισαΙνω, «πέφτω ατά 
πόδια», όποκλΙνομαι δουλοπρεπώς U ώα. ύποκύπτω 
είς τι να, πΙπτω εΙς τή.ν έξουοΙαν lΙνός. 3) π/πτω 
όπιοθεν, πΙπτω εΙς τό όπΙσθlα.- 11 όποβάλλομαι, 
εlοδύομαι όποκότω Τι μεταξύ . παρεισδύομαι.- 111 
έπΙ συμ6σ.ντων, έπέρχομαι, λαμΒάνω χώραν, γ/νομοι, 
συμβα/νω 11 ώα. έπέρχομαι εΙς τόν νοΟν τινος.- ιv 
πΙnτω εΙς τεμόχια.- ν ίπΙ τόπων, ώ~ το vndHIIμIIt 
(6λ. λ.), κεΤμαl ύποκότω, Τι κεΤμαι κάτωθέν τι νος. 
υπο-ηισσόω, ΙΙττ. -ττόω, μΒη. ·ώαω· πισσωνω 

(άλεΙφω μέ nIcoav) ύποκάτωθεν, Τι πισσώνω έλαφρQς. 
6nο-nΙδκιoc;, cι. ο,. (~πό + Πλάκοι;)' ό κείμενος 

εΙς τούς πρ6πoδaς τοΟ δρους Πλάκου ίν TpoICJ ιπ~ιIλ . 
νπο"ήJΟ' } ' 

ύιιδ-πlCΊτuς, V' ό όλΙΥον τι πλατύς, έπΙπεδος, 6 
, κόπως έκτεταμένος.- 1.6δλΙνον τι όλμυρός, όφ
όλμυρσς (π~ 6λ. πλcιnίς). 
υπό-πΙΕος, ο,., «ττ. -ηΙι:ως, _ (Mό+πl;~)' ό 

άρκούντως πλήρης (γεμθτος) έκ τινος πΡόΥματος 
(μετ α -:-av. ). 
ύηο-ιιlέω, μ!λλ. -πλ61ίαομσι' πλέω όποκάτω Τι 

πλησ/ον, πλέων διέρχομαι όποκότωθέν τινος ~ πλέω 
κρuφ/ως. 
υη6-ιιλΕως, _. -Υ.ν. -ω, ιiττ. ιiντΙ ~π6πλ!oι; (βλ.λ.) ., 
υηο-ηλήσσω, ΙΙττ. -ττω, μελλ. -ξφ' πλήττω όπα

κάτω, κτυπω όποκάτω fι ήαύχως. 
ύιιο-ηλώω, ίων. «ντl (ιποπλέω (βλ. λ.~ 
υηο-πνέω, μ.λλ. -πιo.-tιαoμαι· πνέω (φυσώ) (ιπο

κάτω, fι φυσώ ήρέμα (ήσύχως). 
ύΩο-ηόδΙΟΥ, το (~Jιό+nοtί,)· ., 1141 νΟν, όποπό

διον, τό ύπό τοίις πόδας θρaνΙoν, «σκαμνΙ •• 
υηο-ηοιΙω, μ.η • . ·tjοω· ποιώ τι ύΠOKό'rω δλλou 

τό κάμνω ύποχεΙριόν τινας, τ6. όποτάσσω εΤς τινα 
λotτ. subjicere.- μι!αον, όποτάσσω εΙς έμαυτ6ν, καθ
ιστώ ύποχεΙρι6ν μου, φέρω τι όπό τήν έξοuσΙαν μου, 
έλκύω πρός τό μέρος μου, κερδΙζω τήν εCινoιάν του, 
διό άποφύφων τl:χνασμάτων.- 11 ώ. μίαον αημ. ιbα. 
I14Ι cπρoσnoιCOμαι, ~ΠOKρΙνoμαι, παριστάνω κόποιον 
fJ κάτι, «παΙρνω fva ~oς .•. ι. 
ύηο-ηόΙιος, ο,. (~πδ + πολι6,)· cb. χαl νί)ν, ύπο

πόλιος, όλ/Υον τι πολιός, πού άρχΙζεl νό Υ/νεται 
ψαρός (νό άσπρ/ζοuν τό μαλλιά του). 
ύιιο-ηΟΡΕύομαι, «ποθ. · πορεύομαι ύΠOKάτc.ι 11 πο

ρεύομαι κρυφΙως. 
ύπ6-ηoρτlCί, -,or, ~. ι'\ txouσα μόσχον ύποκάτω 

('πΙ ιiΊ'ελσ.~o~) 11 μτφρ., 'πl μητρό., ή ~Xρuσα τ6 τέ
κνον εΙς τό στηθός της, όπ6 τ6ν μ9>1τ6ν. 
υηο-ηρδυνω [6]. ίπ. χσιΙ !ιιιν. -ηριιυνω' KarQ

πρaOνώ κάπως καί μικρόν κατό μικρόν. 
υπο-ηρίαμαι, "ποθ.· άΥορόζω εΙς τιμήν χαμηλήν 

(κατωτέραν της τρεχούσης). . 
ηο-nρf .. • τρlζω τοός 6δ6ντας όλ/Υον 1ι κρυφίως 

(χωβlς νό Υ/νωμαι όντιληmός). 
6ηό-nτcρoς, ο" (~nc) + πτειόιο)' mερωτό<;. πτε

ρυγοφόρας Β μτφρ. ταχύπτερος 11 ιbα. μτφρ. , μετέωρος, 
κοΟφος, κουφόνους. 

Oιr-σnτι:6ω, μ.λ-λ. -_ (.~6~,)' .~ xσιινtlν.-όπ. 
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οπτει'ιω, fXW ύπoψ/aς, εΙμαι φιλύποπτος, ύπoπτείιc.ι 
δτι ... (μι~' ιlπpφ.) 11 ιbσ. ύποΨιόζομα/ τινα, δυσπιστώ . 
πρός κόποιον, τόν ύποπτεύομαι, τόν παρατηρώ ύπ' 
όΠΤlJς.- πcιθτιτ. εΙμαι Οποπτος εΙς τούς δλλouς, μέ 
ύποπtεύονται, δυσπιστoCισi~πρός με. 

ύη-6ητιις, ·ov, 6 (i)π6ψομcι" μιλλ. ~oll t'Jφoed.), 
ιb, ιlpσιν. ίπΙθ: δ fxlJV ύποΨΙας, δ φιλιJπoπτoς, ζηλό
τυπος ιι 'πΙ tnnou, δειλός, εύπτόητος, όνησυχών. 
ύηο-ητήσσω, μaλλ. ·fOJ· πρχ. 'mnΠIxa, ίπ. μτχ. 

-πιιπτ"ώ" πλτιθ. ·πιιπτ"ώτιι,· ιιζαρώνωι όπό τόν 
φ660ν μου, cσυμμαζεύομαιι (δπω, οΙ λcιτo(, τΑ πτηΥc1t 
κ. 4.) : πeτάΑοι. i)ποπe.:π;πιώτe.=ιιζαρc.ιμtνοιι κότω 
όπό τό φύλλα.- 11 μτφρ., ιιζαρώνω, συμμαζεύομαι ι 
ένώπιόν τινος, συστέλλομαι έξ tVTΡOni'\C; Ο ιlπoλ., 
ε1μαι ουνεσταμλένος, εΙμαι αεμνός, κόσμιος, έν· 
τροπαλός. 
ϋη-οητος, ο" (i)π6φομιιι, τοli 4Iφo(HiQJ)' δ ύπσ. 

κότω8εν δρώμενος 11 δ δρώμενος έκ τών πλαΥ/ων, 
τόν όποΤον lJτιλ .. ιιλοξοκυπάζει, στρα60κυττάζειι 
κόποιος, cδέν τόν 6λέπει μέ καλό μότιι., τόν κυτ· 
τάζει μέ ύποψ/αν καΙ μέ φδόνον, ό Οποπτος (ιb, 
xcι! νlΙν λ'Υομιν), ό 8εωρούμενος Οποπτος, λcιτ. su· 
ιpectuIo- 11 ίνΙΡΥ., ό ύποπτεύων τινό, ό παρατηρών 
αύτόν όπόπτc.ις, ό ύπσπτευόμενος κό,πόιον, ό φο· 
6ούμενος αύτόν, λcιτ. susρίCΑΧ, suspiclosus U ώ, o~. 
Q {ίποπτο_ή ύποψ/α, · ή ζηλoτuπ/α. 
6η-όητώς, ίπιρρ.· ιit, xcι! ν6Υ, ύπόπτως, με8' ύπ· 

οψΙος, ζηλοτύπως. 
ύn.6ρ8ριoc;ι (cι). ο" (.πo+δι~o.)· ό κατό τόν 

δρ8ρ0ν '{ινόμενος, κατό τόχαρό'{ματα, κατό τήν 
αύγήν, ό πρc.ιινός. 

6ιί-6ρ.iίμι, μaλλ. -6,0"'" ιlόρ. cι' ·ι.iitocι· διε'{ε/ρc.ι 
(ιιξεσηκώνωι) όπό κότlJ, διε'{ε/ρc.ι ήρέμα (χαιτi μι
χρόν), σηκώνω (8ρ~νoν . π .χ., ίν~oμιIxω. καιΙ κcιιάι μl
χρ6" cι~cινόμινoν).- πcιθη~" δπ6ι"νμσι, ίπ . Υ' ίν. 
ciop. δ' i)πώeτο' πρχ. δ' ·ώιoeσ· έ'{εΙρομαι ένδομύ
XIJc; fj κατό μικρόν, ιιξι::σηκώνομαίι' 
_-όροφος, ο"·-i)πώeο,,ο. (δλ . λ.).- U (διοψο. 

-κόλaμος)' ό μαλακώς Ι'\χών έκ τΟΟ καλόμου Ι 
t'Jπ6eοφο. βοσ.=ό μαλακός ηχος του αόλΟϋ. 
6ηο-ρράητω, μιλλ. 'ψcD' ρόπτω ύποκότω, ιιμπα

λώνωι ιι μτφρ., συρρόπτω, dχεδιόζω, έπινοω: δ.:π;οι,ο, 
πτ"" λ6yor-=συρρόπτω διήvημα. 
ύιro-ρρiω, _8. μιλλ. t'J.:π;οee~οομσι, ci6ρ. δ' 

vneee~'1" (μιτCι ί,lΙΡΥ· σημ.)· πρχ. δπeΙΙ"'HCΙ' ρέω 
(έκρέω) ύποκότω8εν Ι όλισ8α/νω όπαρατήρητος, λcιτ. 
subreρere Μ εΙσρtω, εΙσέρχομαι,· κατό μικρόν. 2> 
έξολισ8αΙνω, ιιξε'{λιστρώι, όναχωρώ Kρuφ/ως (χωρlς 
νδ Υ/νω όντιληπτός) U -π! -tfj, χόμτι" π/πτω, κατα· 
π/πτω Ι ίπΙ x~όνol), παΡέι:>χομαι. 
Oιιo-ρρήy.iίμι xcι! -ύc.ι, μaλλ, -ιιfI.· καμνω τι 

νό bpαyr.\ ύποκότω, τό αχ/ζω (τό όνοΙ'{ω) ύπο· 
κότω8εν.":'" παιθητ., σxΙζoμαιύΠOKότc.ιθεν, όνο/'{σ. 
μαι κατό μικρόν. 
ύη6-ρρη.ος, ο" (Vno+it),ι. ιIιt)tι), πoιτι~. cίντΙ'n

ποι"ο. (βλ. λ.)' ό fxwv όρν/ον ύποκ6τω του (πρ6ς 
8ηλαομόν). 
ύηο-ρρίηιςω, μaλA• -Ι •• ' όνaρριπlζω κότι.ιδε:ν, fι 

όναρριπ/ζω, ήρέμα. 
ύη-ορύσσω, ciτ~. -ττιι, μιλλ • .,.. σκόπτω \)πq. 

κότω,ύποοκόπτω, ύπoνoμ~ 
ύn-oρxέoμσι, μιλλ. ·tί.oμcιι· δρxooμaι ouvoδεIQ 

μουσικης. 
ύη6-σcιΙρoς, ο,,' ό όλΙνον οα8ρός, ό tν μέρει 

σa8ρ6ς, ό άρχ/ζων νό '{/νεταl αα8ρός. 
. Οιιο-σσlηlςω, μελλ. ·iyf"", σαλπ/ζω έλαφρώς (ούχΙ 
δυνατό) lί τιαραγ'{έλω διό της σόλΠIΥ'{ος. 
ύnο-σcίω, ί~. iιnoσaciw, μιλλ. -ο.Ι_· αε/ω (ΚΙ

νώ) έκ τών κάτω, fι σε/ω ήρέμα, βέτω εΙς έλaφρόν 
κ/νηοιν . 
ύιro-σημσlνω, μaλλ. 1"" ύπoδηλCι, \)πεμφαΙνω, 

ύποδεικνίκ.ι, παρέχω (δίδω) νύξεις πφΙ Τινος, διδω 
σημεΤον (παΡΟΨtέλλlJ) ό80ρύ&.ις R'" τ' οτρστ. τλ. 
τί σάΙπιπι ΟΙ""Π" vπeo'1μAi"fHι - tδό6η CΙΗμεToν 
(παρό'{'{ελμα) OIWΠrις διό Tfjς σόλΠlγΥΟς, έσημόν· 
θη σιωπητήριον. . 
iwo-σiΥάω, μιλλ. -ιfooμσι' σl'{ώ, τηρώ σι'{ήν, 

Kae' δν χρόνον '{Ινετα/ τι, τηρώ οινήν tv τινι. 
6ιιο-σ .... ιι6ω, μιλλ. -ήσομσι' όπooιωπCι τι, τό ποι> 

έρχομαι tv oιc.ιnt,\ Ι τηρώ σιωπήν, παραμtνω οιω
πηλός. 
6ιιo-σdιςω, μι).λ. -cίo.· χωλαΙνω όλΙνον, CKOU' 

τσα/νωι. 
ύnο-σιιΙΙcw' σκαλ/ζω, όνασκαλε:ύω, όnoκότω· 

eEV fι όλ/'{ον 8 ίπ! ItuP~., ύποδουλ/ζω. 
ύno-σιιάnτιι' cίι, χllΙ νϊίν, ύποοκόπτω,σκόπτω όπσ. 

κ6τΙJ 11 όνοΙγω τόφρον, αόλακοτομώ. 
ύnο-σιιc1fςω, μιλλ. ·οω (VnO+cnUAO~)' όνατρέπω 

τινό c66ζοντός τou τό πόδιι, τόν ιιπεδικλώνωι εις 
τό κότω μέρος τΟΟ σκέλους καΙ τόν bvanoδo'{U
ρ/ζω, λcι~. suρplantare .. 

ύn6-σιιΙoς, ο" (~π. + _ιό)' 6 όπό σκιόν ων, 
έσKιααμtνoς, σύσκιος, σκιερός Ι 'πΙ Ιχιτ.ν, ό έOKιa
σμtνoς κότω όπό τούς κλάδους έλαΙaς, τούς όπΟΙους 
fφερον (~~ IHe~'1elClf, βλ. λ.). 
ύηο-σμυχω' κα/ω ι'ιρέμα (δι' όδυνότou πυρδς) _σι· 

yoκa/w, KOuφoKalωι Ι μτφρ., κατατηκω έσωτερικCις 
μικρόν κατό μικρόν (πι nιt80u" Iρlllτ~, μ(σοu, χλιι.). 
ύηo-σηCΙ.Ιςoμσι, ιτρχ. (ιπ.οπά"ιClιισι, πcιθητ.·πό: . 

σχω όπό CιπΙΙ"ι" (Ιλλειψιν) πρό'{ματός τινος, txlJ 
fλλειψιν πρό'{ματός τιvoς (μι'l:Cι τιν.πριtτμ.): βoιiί., 
vnaoncι",o-,"H.-nόoXWV όπό fλλειψιν τρoφrις. 
ύηο-σηάω, μι).λ. ...... όπoσrιCι (fλκω, άφαιρCι) τι 

ίιποκάτω8εν, τό όnoσπΘ κρυφlως.- μjooν, (ιποο_· 
μ, ~c\" Τππο_σύρω τόν 'ππαν κοντό μου δι' έλα· 
φρδς fλξει..lCi. fι tντόσεως τΟΟ χαλινοο. 
ύη6-cnίoνooς, ο. (~o_"ιJtf)' ό ύπό σπονδός 

διαrελών, ό '{lν6μενος ίιπό σπονδός (lJτιλ. κατό 
την διάρκειαν καΙ ύπ6 τήν πρoστaσ/αν ένσπ6νδou 
όναKωxrις fι εΙρι'ινης), ό έξησφαλιαμένος διό σπον· 
δών fι oυν8ηKCιν Ι ό ίιποκε/μενος εΙς τούς δρouς 
τt\ς όναKωXrις f) τt\ς εΙρήνης Ι το". ""'eov. Wso· 
οπ6"δον. CΙΠocSacS6tισa fι ΙΙιισ,(Ι.ϊΌδαι-παρέχω (δέχ,ο· 
μαι) όνακωχήν fι ζητQ όπό τόν έχβρόν όνaκωΧflν 
~Iό τόν έντaφιaσμ6ν τCιν πεσόντων κατό τήν μά
χη"; (έπιτρέπω εις τόν έχ8ρόν νά ooρr,ι τούς νε
κρούς του, όποδΙ&> τοίις νεκρούς .εΙς τόν έχ!-'ρόν, 
σuνόπτων όνακωχήν, f) παΙρνω, σηκώνω, τούς νε· 
κρούς μου όπό τό πεδ/ον της μάχης όφ' οδ προ
η'{ouμtνως έζήτησα καΙ έπέτuxoν την αύναψιν όνο
κωΧl'\ς μετό τοΟ έχδΡοΟ). 
ηο-στάΙΙ8Ι, 'fι (~φίo~cιμσι)' πav δ,τι κατaκaelζει 

(κατασταλόζεl) εις τό 668ος, τό κατακόβισμο, .~ 
xcι! ν6ν ύποστό8μη ιι 66σις, 8εμέλιον . 

6ιιo-στσfιιν, ι~xτ. ~op. δ' το!; (ιφΙοημι. 
ηο-στάς, .... ΙΙ", μτχ. ιioρ. δ' ~oίl δφloτ"μι. 
η6-στCΙσις, .... , 'fι (Vφιoτσμσι)' δ,τι KOTOKae/-

ζει (κατασταλόζει) εlςτό 6όδος, (ιπonά6ιι" φ .. ). ). 
κατακό8ισμα, καταστόλα'{μα.- 11 πόν τό Τ18έμενον 
\)ποκότω, τό ύποστήρι'{μα Ι μτφρ., ή ύπό~εσις, τό 
8έ:μα, τό περιεχόμενον, ένός ποιήμοτος, ρητορικού 
λό'{ou Χ.Τ.δ, 2) μ1:φρ., τό 8εμέλlον (ή 6όσις) έφ' 
οίι ατηρΙζεταl μΙα έλπlς fι ή ώτoπεπo/~σις, η ή 
λαμ6ανομένη tnl Τινος όπόφαοις.- 111 ή προνμα
τικότης, δ,ΤΙ πρα'{ματΙKQς ύπόρχει, ή 6ντότης, ή 
ούσ/α, ί., ιl.,τιθ6αιι πρ~ τδ φαινόμενον Ι ή ούσ/α, ή 
φύσις, πρό'{ματός τινος. 
ύno-στcιT6ς, 6., fι ύη6οτστος, ο,ι, ρημ. ht8. 

τοll vψΙοτσιισι' ό τε8ειμένος ύποκότω 11.' o~. το 
.π60~στo_8εμtλιoν, ύποστήρι'{μα, 66σlς.- • δν 
ΔUνατα/ τις νό ύπομε/νι;ι, άνε:κτός, όποφερτός.- ιι 
ό κατ' αόο/αν ύπάρχων, Μτ. ιubsistens. 

ύιro-στCΙxύoμaι, _8. (Wri+oMPf)' a(ιξόνσμoι, 
μεΥε8ύνομαι, πληeύνoμaι, κατά μικρόν ~πως ό 
σtόχυς. . 
ύιr6-στc~ .. (j,ώ+o07'l)' ό όπό στέΥην iίtν, 

ό έν olKIQ "ν. 2) ό Ιaτε'{ασμtνoς, KtκCΙΛυμμt· 
νος διό σrέvηc;. • 
ύιιο-στέΥω, μaλλ. .ι-. αΤq6ζω, 8αλίιπτω cIδ 

στέ'{ης, κρύπτω υποκότω. 
ύιrο-στΙUω,μιn ... ~.ω· i6~. σ' Wo~IIM' κρχ. 

f.π.o~.l .. ιί, πcιθ. δ.nio~σ1μιι,' . aφ/νω νό Kaτέλ8r;ι 
κάτω, κατa6l66ζω, χαμηλώνω, αuστέλλω, fλκω Ι1ρ6ς 
τό κότω, ιισυμμαζείιc.ιι, ., · .. ι .,β., όηoστtλλω (τfιν 



σημalαν ~. χ.) Ι συστέλλω τ6 lστlα, τ6 ιcαταδιδ6ζω 11 
Υιν .. έλαττώνω, περιορ/ζω. - • μΙαον, άnoσύρoμaι 
άπδ τινος, όπισ80χι.ιρώ, ένώπιόν τινος, (ζαρώνω 
μπροστά τουι όπό φόΒον, τόν φo6oQμαι. 2) καλύ
πτω ώς διά μανδύου, άποκρύπτω τι έκ φόΒou, κα
ταστέλλω (καταπνIΥω) τι tre φό6ou. προοποιοΟμαι, 
:.ποκΡύΠτω, naρanOIQ: ο;,.,." vnoo~a,1cιμat'Or =χω· 
ρις νά όποκΡύΨω (τι νά διαοτΡέψωl τΙποτε. 
_ηo-oτcYάςω, μaλλ , -ξω' =(,ποοι:Ι_ (~λ. λ.), ά

ναστενάζω c6αθιό. , έκπέμπω όαδύν άναστενα
Υμόν.- μι~ι!ι ::ιιί~ ,. olιeci",oJl #610" "όπο" ν_οι: .. • d'a, (W Α~ks)=στενόζει ύπό τό 6άρος τοΟ ούρα

.νοΟ, τόν όποΙον φέρει έnl TQv νώτων τou. 
Uιιo-στcyΙιί~ω, μιλλ. -loOl'=-vnoo~m'OI (_λ.λ.). 
6no-myu· στενάζω c6άΗά., Τι στενάζω όλl

γον (ήρέμα), ύΠΟΥΟΥΥύζω, δΡχlζω νό άναστενάζω. 
no-cniiyaI, in~f. iop. 15' ~oiJ ;'φln",., . 
_ηo-στιιρl~ω, μελλ. -fOl' φ, χαι! ν6ν, ύποστηρlζω, 

στηρ/ζω ύποκάτω8εν. 
_ηό-στ{ιnι, Υ' Ιν. Iτl,oo~. iop. ΙS ' ~o6 νφίση,.,. 
πo-στf18ιι, μaλλ. -ψΟΙ' στΙλ6ω (λάμπω) όλlΥον, 

φtyyω άπαλά, ώ, χllΙ ν5ν ~πoστΙλ6ω. 
Onο-στο1ι\, -Ι, (vnοσ-rι,uω)' ώ; χllΙ νσν, ύποστο· 

Μ, ή κατα6Ι60σΙζ, ή σuoτoλή (rQv \στΙων π. χ.l, 
έλάττωσκ;, περιοριομός Ι όπισ8.0)(ώρησις έκ φό6ou. 
- Ι κατάπτωσις τοΟ φρονήματος, ύποταΥι'ι, μικρο· 
ΨUxΙα. 
'no-στoyIxί~U ' -v_o-ral'Clxl,OI (Ρλ. λ. ). 
ΔιnMΠ'oPΙyyiiμι, Φα. χαιί -aT6PYUμI χlll -στρώΥ

Υιιμι, μaλλ. -o~o,ΙσOl οΙ ·σι:,.οω · ciόρ. 11' vnco~6 · 
,.οσ χιι! νπΙστ,_' πρχ. vn8o-reOIιca, χlll Τοιιθ . vn· 
Ι.~,.μσ, · στρώνω ύποκάτω, (στρώνω, φτιάνω, συ
yvρΙζω, τό κρε66όΤΙΙ,-μΙαον, οτΡώνω δι' έμauτόν, 
στρώνω τό κρεΒΒάτι μoυ.-πσ9η~ .. ιJ χcι1ιcόs νπι. 
nt-,-ύφ' ην εΤναι ύπεστρωμένος χαλκός. 
tιιo-oτoρCσσι, inpt. ι10Ρ' 11 ' ~,,6 Iιnoo-roeO"V,.I. 
6nο-οτρδΤ-ΙΙΥiω, μaλλ. -"σ... (νποσι:ιά η,οs)' 

ύnηρετQ ' ύπό σΓρaτηyόν, εtμαι ύποοτράτηΥος. 
nο-οτρlτ-ιι,oc;, δ' φ, οΙ "'U'I, ύΠOOτρότrlγoς, 

ό μετά τόν στρατηΥόν όξιωμαTlκός, δευτερεύων 
στρατηΥός· 
inro-oτρc.,ιdς, .. ί_, "., μ-ιχ . n.'. ΙΙορ. σι ' -ιοδ 

Ιιτομ. 
6ιιo-στpi ... , μιλλ. -.... ιςσι8η1:., ΙΙόρ. 11· -ιστιί

.. "'ι.' npx. -Ιneσμ,.aι· στρέφω πέριξ fι όπlοω, όδ
ηyQ (πρός τά) όπlσω.- Ι liμ1:δ., στΡέφομοι πέριξ, 
περιστρέφομαι, μεταστρέφομαι, στρέφομοι όμέοως 
όπlσω, yuρΙζω καΙ τρέπομαι είς φυνήν Ι έπlOτρέφω, 
έnανέpxoμαι. Ι) στρέφομαι πλαΥ/ως καΙ έκκλΙνω, 
nαpεκKλΙνω, άnoφεόyω πρόσωπόν τι (την ouνόντη· 
σlν του fj την έnlθεσlν του). 
........ 'ιΙι, t. (~ιι:oσι~ιιφ.)· ή στροφή πρός τό 

όνTleEτov μtρoς, ή στροφl,l πρός τά όπlσω, έπι· 
στροφή, μεταστροφή Ι ύποχώρησις, τροπή εl~ φυ. 
Υι'ιν, "tmoτΡOφ1 πρός άνασύντοξιν Μ 1I νποσΤΗΟ-
"ι-σ νέου, πόλιν, λll-: . denuo Ι ιίια . όνΤΙ!)έτως, 
τoύναντfoν, τόνόπαλιν (xu!'- otck μι-ιllφoρdιν 'Κ τοίι 
α-ιIlΙΙΙου, ..,.. οΙ ιτCΙλo, κaρ,ΙUμΚ1:0ν τδ 1:Ιρμa, τόν 

-~iJ,.. 
Οιι6-σΤρωμσ, -cι-roC' •• ό (v_CII~eriI ••. v,.,)· ιb; οΙ 

νίl", ι)πόοτρωμα, τό έοτρωμένον ύnoιcάτω, τό στρQ· 
μα , «οτρωσ!διι, κλινοστρωμνή . 
Uιro-σTpώyv .... -~noar~,m.,.. (ιλ. λ.) . 
_ιιooσiiρl~ω, ). II~. -nω, μaU, -ι-' αuρ/ζω έλα

φρQς, cσΙΥοσφυρΙζωι. 
........... σύρω πρός τό κάτω, όnoα{ιρω κάτω· 

θεν.- μαΟΥ, oUρω nρός τδ μέρος μου κάτω, ύπα· 
σκόπτω. όφaιρQ κάτωδεν, όπoorιQ, όnooίιρω, κό
τω8εν.- • μτ,ρ., σύρω κατό μικρόν, nαρσσύρω 11 
ύπ06ι6άζω, έλαπώνω. . 
iιιo-Oφfyιω, μaλλ. -,,.. oφlyyω (δtνω σφιvκτό) 

ύποκότω; σuoφΙνyω όλΙΥον. 
ύ"iιwσιcο,' ~. Ιν. πρ"ατ. ΙΙορ. ,. -ιοδ 'Π'.ι".μ ••. 
"'ό-σχcς,· -,-Ι ιςροοτ, ioρ. ,. ωβ "ρ. 
nο-σιiσισι, ι1ιςρφ. μια. ioρ. ~' -ιoίl M .. J9 •• ,.. .. 
iI.o-olcσf.., ,11, tΛ:ιx. ΙΙν-ι! M6ola •• s <'λ. λ.) .. 
"ο-σIC8lOΥ, oι6·-MHza • ., Ι'λ. ;Ι.) . 
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ιbιMιC88ς -aσr, '11 ('_.pCo,.a" · ιftc .Ι νΙν, 
ύnόoxεσις, τό τάξιμον, (τάμαι Ι vn6oxn ... ("')
πι.,ι6a1=ώ, Xll! ... 6 .... έκπληρώνω τήν ύnόoxεσΙν μου 
Ι νπ6σχιο,. CΙnολcι.ulld.-=λαμ6όνω τήν έκπλήρω
σιν ύποσχέσεως. 
nOwσl6μCΥος, μτχ. ι10Ρ. β' τοίι {ιπισχ.80μι. 
6nό-σluμσι, ()ποτ. ι10Ρ. 15. του 'nICIIpCo,.a,. 
"o-σl':'y, μιτοχ. aop. ιJ' -ιοί) ."",. 
ιίιιΟ-ΤΙΥι\, (vao~doCIIOl) ' ιb; ΚΙΙ! νδν, ύποταγή, τό 

ύnoτόooεσbaι, ύπακούειν, καθυπόταξις, ι)πακοή, ύno· 
δούλωσις .. 
ηο-τσμΥόΥ, ~ό (Vno-rci,._)· 6οτόνη τετμημένη 

κατά τήν ρ1ζαν, χρησιμοποιουμένη πρός μαγικού; 
σκοπούς. 
πo-nιμνω, Ιaιν. ι1ν. : {ιποι:Ιμ"ω (όλ. λ. ' . 
"ο-.,..,.σσω, ι1-ιτ. -τnι, :JUYXIX. -Ιράισσω, «~~ . 

-τnι, μaλλ. -IJlιl' π::ιιθητ . r.:px. -ι:.ι:άeαΥμσ,· ταρόο · 
σω (όνατaρόooω) κάτωθεν Τι όλΙΥον, λιιτ. loviter 
twbo.- · Iςllθη~., τaρόσσoμαι όλ/Υον. 
nο-τσρ8iω, μιλλ. -';οω' φοδοϋμαι όλίΥον, φο -

6οΟμαι κόπωc (μιτ' «ί •• /. 
ιίιιο-τσρτδρι.ς, ο. (vnό+Τάe~cιeο,)' ό ύπό τόν 

Τάρταρον ών , ό οlκών κότω έν τςι Taρτό~ (ιίπί 
1:CΙν Ί'ι τ«νω./. 

6ιιό-τlσις, -aσr, 'Ιι (Vnοι:.i"ω) · τό έκ τεΙνεlν ΓΙ 
υποκότω, έκ τασις, έξόπλωμα, έξόπλωσις U ιι:.δίω" 
Ιnο-rάσa,,,-πεδιόδες έκτεινόμεναι ύποκότω (έιc€ ί 
κάτω). 
"ο-τάσσω, i~~. -Tnι, μιΗ. -fω' na8. πρχ. -Ι:8-

.. ,,.a&' τοποδετι;, i'j τακτοποιώ ύποκότω Ι ~ χll : 
νίlν, ύποτόοσω, ι)πoδouλώνω, κα8ιοτώ ύποχεΙριον 
(ι)πόδouλOν). 

u80-1'CIyu, μaλί.. ~aιrti, ι1όρ. 11 · ' 8-r8&_ ' τεΙνι.; 
(στεΙνω, όπλώνω) ύπoιcάτω, τοποδετι;, όποκάτω ώς . 
όποοτηρινμα. 2) πι:οτεΙνω, προ6όλλω, Kρaτι;, προ
τtταμtνoν, πρooφtρω, έΥεΙρω έλπΙδQς, ι)πόσχομαι. 
-μΙαον, προΒάλλω ζήτημα, προιεΙνω έρώτημα, ύπο · 
6όλλω. J) τεντώνω Ισχυρώς, έπιτεlνω, αύξόνω. 

Uιιo-τcιιf~ω, μ.Η. -,οω, «t.. ·ι.;· κτΙζω τεΤχος 
ύnOKάτω πρός όηοκλεισμόν d έΥεΙρω έΥκάρ:)ιον 
τετχος. '. 
no-Tc'xIoις, 'ιωs-, Τι (Vnο-ra,χlζ.)· ή άνέΥερ 

οις έΥκαροlου τεlχους. 
unOwτc'xraμo, ·σι:ο" ,~ (Vno-r.,,,".)' τείχος 

Kτιoι:lιν l'Jποκότω, τό ένκόροιον τείχος. . 
Uιιo-TcAcu, μιλλ. -8001' τελQ, πληρώνω, όποπλη· 

Ρώνω, -ξεπληρώνω., έξοφλι;, Ι 4ιτολ .. πληρώνω φό. 
ρον iι δaσμόν, εΙμαι φόρου ύποτελής. 

πo-τclf1C;, -8S, .,.ν . -Ιο, (vn~a1os)' ό ύI10κε/
μενος είς πληρωμήν φόρου, ό πληρώνων φόρους 
fι δασμούς, ό φορολΟΥούμενος. ;"ιιτ. vectIg.IIs, trj
but.rIus I lπλfjρι. : V.πσ'τιΙι)s φ6,.. n Vno-ra1';. ~,,,. 
-6 πληρώνων φόρον εϊς τινα.- U ίνι"Υ., μati Υιν .. 
ό λαμ6όνων (n. χ. μιo~όγι . 
nο-τiμΥU, Ιaιν. -τάμΥω" μaί.λ. ·-ra,ucii χ~ , · τε

"ιιν,.., · άόρ. ιJ' ιιι:na.,.. •. πlJt8η~., ciόF. σι' -c-r,.tjt')ιι. · 
ΙΤΡΧ. ·ι:ιι:,..,μιι,· τέμνω κότωθεν, όποκόπτω n όπο
κ6πτω κρυφίως Τι άnατηλQς, δολlως.- • όπoιc6πτω, 
διακόπτω, διακωλύω, λιι τ. inΙerciper. υ νπο i,..ω 
• '1ιι:lΔCΙ-όπoκόπτω κάδε λόΥον έλπΙδος, ματαl· 
ώνω πδσaν έλη/δα 11 c;!ίtaι οΙ 'ν ~ιjι μΙαq). ιίποΠρ"ο. 
μσ& -rci • .ιdoiιo-διoκόπτω (fι ματαιώνω) τό ταξίδι6ν 
μου Ι v_~i,.t'O,.a' τό &d ~ciιι .aciir=δlακ6πτω τήν 
μετό τCιν Μα/ων αιγκοινωνΙον. 

. .... ....... , Iia).).. 4ιjσιω' ιi6ρ . 11' νM"'ιιcσ' άόρ. 
Ι' νπιt')ιι" · τοπο&:τι;, ύποκότω, 6όλλω ύποκάτω, 
ύnoτόooω. 2) δόλλω ύποκότω ώς 8εμέλιον, κατα· 
et1'ω • ΧIΙ9. 'ν -ι. μια., λαμδάνω ι:.ις όρχήν Τι ώς 
κανόνα, δέχομαΙ τι ώς δεδομένον, προϋπο8έτω, 
λαμδόνω ώς 6όοιν. J) προτε/νω εΙς έμαιιτόν πρός 
συζήτησιν \ώ, Mμa συζητήσεωςl' προτεΙνω εΤς τι
να νά ιιρ6ξΓ.\ τι, τόν συμδouλεύω νά nρόξr;ι τι . .....: 
I1 όπο6όλλω, εΙoηyoOμaι, προτεΙνω. xιιt~ciι; τό πλιΤ
ατον ίν 1:$ μα. : μn' δοτ. "ροα., συμδouλεύω (ι)πο-

. δεικνύω, παρακινώ) TIvq Ι μaτ' ιίπι-φ., συμ60uλεύω 
τιν6 (τοΟ ι)ποδεικνύω. τοΟ δlδω 6δηyΙaςj νό η~ι;1 
ΤΙ.- • ιcora8trω ώς παρaKαταl:)ήKην Τι ώς έγyu· 
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ηΘιν (~ένέxυρ8ν), tνcχυιXιζω, Cι.noeηKnω», λαμ· 
6όVω χρήματα (δανεΙζομαl) 4:n1 ένεx~, tnl (ιπο-
8ηκΓ,\ 11 _ν ,;tjι μtσφ, δανεΙζω χΡΙ'Ιματα έπl όπe>eήκΓ,\. 
2) έκ8έτω εΙς κΙνδυνον, ριΨΟκιδυνεόω, διαKινΔUνεόω, 
« ποντόρω», όποτολμώ. 3) έναΠ08ηKΕUω, διαφU
λόσσω. 
ίιπο-τίμάω, μιλλ. -t;"ω' ώ~ χοι! . vDv. υποτιμω. 

ύπο6ι6όζω τήν τιμήν (τήν άξΙαν) πρ6γμaτ6ς τινος. 
- Ι μίaαν, (ιπ"ι:ϊμιίομα,' κάμνω έκτΙμησιν τt'lς πε
ριουσΙας μου, έκτιμώ η άπογρόφω τήν περιouσΙαν 
μου U ώς; ιΧττ. ~ικoιν. δρα" iπl ,;oίl χοιτη"(οροιιμ'νοιι. 
προτεΙνω δι' έμαυτόν κατωτέραν ποινήν τt'lς προ
τα8εΙσης ύπό τοΟ κατηΥόρου, ύπ06ι6άζω (έκτιμω 
ώς μικροτέραν) τήν κατα6λητέαν άποζημΙωσιν. 

*ιiπο-τλάω, ~χp. ένεσ,;. (πρ6λ. *τ~άω). ie orι μΟ,λ. 
VΙΠΟt~t7"ομα" ιΧ6ρ. 6' t'lπιι:~'7'" πρΙ(, .ΠOΤΙΤ~ΙΙMσ· 
υποφέρω, ύπομένω, πάσχω. 
ύπο-τον80ρύζω (χοι! 'αφοιλμ, -ιςω)' ιIt~ χοιΙ νΟΥ" 

ύποτονθορύζω, ψι8υρΙζω xαμηλoφt:ινως, «σιγομouρ
μουρΙζω». 

ύπο-τοπευω,=νπο,,"οπι!φ (βλ, λ.). , 
ύπο-τοπέω, μaΗ . -ήσω' ιΧ6ρ, οι' "Π6τ6mJ"σ' ιbα. 

χ(ΧΙ ώς ιΧπαθ. ύποτοπέομαl' ιΧόρ. οι' νπει:οπήθ"" 
(VrtOrtr0iJ' ύποπτεύω, έχω ύπονοιaς, ύποψιόζομαΙί 
δτι. .. n ώα . κοιΙ μετ' οι!,; . , ύποπτεύομαΙ τινα t, τι, 
ίιπο-τραυλιςω, μελλ. -σΦ'τρaυλΙζω όλΙγον. 
ύπο-τρι:Ιω, έπ. ιΧη ί tInO'feιIro (βλ, λ . ). 
ύπο-τρέφώ, μΞλλ. -θeέψω' άνατρέφω (διατρέφω, 

μεΥαλώνω) κρυφΙως η όλΙΥον κατ' όλΙΥον, fι έκ 
διαδοχής U μΙαα'ι , περιθάλπω KρυφΙWς . ' 
ύπο-τρέχω, μ.λλ. -l)eέξομαι :κοι! -Ieίiμo6μa,' «όρ. 

ΙS' vπέδeσμο,,' πρχ. vποδέδeομα' τρέχω ύΠΟ,κότω, 
τρέχω κάτω όπό τι : Ι ΗιίOllI' vπΙδeαμιι "πό το1ι, 
π6δα, τον Τππον-ό κύων fτρεξε κότω όπό τούς 
πόδας τοΟ Τππου.- 11 έκτεΙνομαι ύποκάτω.- 11 υπ
εισέρχομαι δρσμαΙως, παρεμ6αΙνω, διακόπτω, παρ
εμποδΙζω, παρεμ6άλλω,- ιν ύπεισέρχομαι εΙς τήν 
εσνοιάν τινος, τόν κολακεύω, τόν έξαπατώ 11 έπέρ
χομαι εις τόν νοΟν τινος,' έπέρχομαι εΤς τινα. 
6πo-τΡCω, μιλλ. -ι:ιΙσιο' τρέμω όλΙΥον 11 ύπoxwρG) 

έκ φόΒου, φεύΥω όπό τόν φό60ν μου, όπισ80χωρώ. 
- U μι,;dι «Ι,; .• έκ <pό6ou ύπoxώρGJ (τρέπομαι εΙς φυ· 
Υήν) ένώπιόν τινος. 

ύnΟ-ΤΡf6ω, μελλ. 'ψιο' τριβω τι ύποκάτω, τρΙ6ω 
όλΙγον f\ βαθμηδόν, KατατρJ6ω μικρόν κατά μικρόν 
(διό τt'lς τρι6ι'jς).- 11 ξύνω . η κονιοποι" τό ύλικά 
πρός πaρaσKευήν φαγητοΟ (πρΙSλ. ~π6ι:ιΤμμσ). 
6no-τρfςω (χr.tΙ 'νΙο •• -τρύςω)' τρΙζω έλαφρGJς. 

cτσυρΙζω.) σιγανά (Ιπl π.η'lων), σιγoτ~ρετΙζω. 
ίιπ~τριμμa, -.ι:ο,. ,;ό (t'ιποι:ιιβω)' δριμεΙας γεύ

σεως ζωμός, παρασκευαζόμενος έκ παντοΙων χόρ
των. PICQv, όπι.ιρGJν καΙ άρωμότων n {ιπ6τι,μμσ βλέ
nιo=-fxIι) 6λέμμα όγριωπόν καΙ κόποιαν τραχύτη
τα εΙς τήν δλην ~Kφρασιν τοΟ προσώπου. 
ύπο-τρομέω, μιλλ. ·ι)crω· τρέμω6λΙΥον, ώ, χοιι 

νilΥ ύποτρέμιιι.- Ι μ.,;' οιΙ,;. προα. , τρέμω έμπρός 
εΤς τινα. 
6ιr6-τρoμoς, οιι' ' ό 6λΙ,Ιον τι τρέμων. ό κάπως 

fντΡOμoς, περιδεής, πεΡ!Φ06cχ, 
' ιiιro-TΡO~ -ιι (t'ιnΟ'feΙπω)' έπισΤΡοφή. έnάν~ 

11 όποχώρησις. 2) ή κατ' ένaλλαγήν νΙκη καΙ ~πo. 
- Ι όπώ8ησις, i:ιπόKρouσις. 
ύ.6-τροnCHN ο" ({ιποι:eΙπCD)' ό υποστρέφων. 6 

έπανεpX6μενoC;, έnιστρέφων οΤκοδε. fι , ό έπανελ
, θών ιiδη. 

6ιro-τρoxlιω, ποιη •• civ,;! 6ποι:ιΙχφ (βλ. λ.). 
6ιro-τρ6ςω, διι.tφ. "(ρ. τ08 lιno~i,CD (6λ. λ.), δομ-

6Q ύΠOKt:ιφως. 
ιiιro-τρώyω, μιλλ. -τιιhξoμα,' ιiόp. 6' -4~~".". 

τρc:,yω τι ΚΡυφΙως fι κατό μικρόν (<<λ!Υο·λΙ,Ιο.) n τρώ
Υω τι ώς τιιfY'1μcι(βλ. ' λ.) έν ~ πΙνω.- Ι τρώΥω 
npoKoraρκTIKQ,. προπαρασκεuαστικQς.- ιι μ,;φρ .• 
τρώΥω κ6τωβΕ:ν, φ8ε-Ιρω κάτωθεν, ύποσκόπτω (cίI, 6 
πo,;cιμό, ,;dι, δχk, '1:0ΙΙ) . ' 

ιbιo-ιδιιόω, μ.λλ. -Φfιφ (lιnό+~~)' ιΙι, χr.tΙ .,,1Iv,. 
""oτvrκ:ινω, άπστutιt:ινω tν ~ "/PCΨμaTς, .. 

vρaφQ. πφιγρiφω ΔδρoμερQς,' διαγρόφω tν α~-
IIIj). λοιτ. "duιιibr"r.. ' . 
6ιιo."'nτω, μιλλ. -.,110' τύmω (κτυπώ) κάτω, ώ~ι;) 

κάτω, κτυπι;, υπό τήν έπιφάνειαν πράγματός τινος: 
νπo'f'ύψcι, ",,,~φl',,Ιφ cI"τ~ιfβ' (Ή~α~.)=έμδόλλει τόν 
κάδον ύποκάτω τοΟ ρευστΟύ (~'ljA. μέσα εΙς τό ο
δωρ) καΙ όντλεΤ (<<60υτάει τόν κου6δ στό νερό και 
τόν όνε66ζει Υεμδτο») Ι {ιπoι:Vπι:oνocι ... ί φ,ιίΙπ 
Ι, το" uvaov ή" -θήΗ,," 16φeιfeτο (Ήροδ) - ΜΙ
ζουσα (<<χώνοντας») τήν φιάλην Βα8έως εΙς τ6 κι
&:ιτιον τοΟ XΡUσoO έδώριζε (χρυσ6ν). 
ύπo-τl""ιntί, -_,ι 'iι (lιrto'fvn.co)" γενική (άδρο

μερης) διατύπωσις (άποτύπωσις), σκιαγρaφΙα, σχε
δΙασμα, σχεδιαγράφημα, συνοπτική tκβE:σις,- 'λοι,;. 
"dumbrAtlo Ι άντΙτυπον, άντ.Ιγραφον, όπόδεινμα, 
«μοντέλλο.); 
ϋπ-ουΝτlος, σ. ο" (~πό+ooθaι>' ό όπό τόν μα 

στόν, ιfπoμίνω, ό ~ηλάζων. 

ϋπ-ουλος, ο" (νπo+o~~ιt)· 'πΙ πληyιi)ν, ή όπό τήν 
ΟΟλήν έξακολουθοΟσα νό όπάΡΧr:1, καΙτοι έξωτερι
κQς φαΙνεται έπουλωμένη, ή έπιφανειαKG'Jς μόνον 
θεραπευθετσα. ή διαπυουμένη κάτω όπό τήν έπιφά
νειαν τοΟ δέρματος 8 ίντιίlθιν μ.φρ .• ό έξωτερικώς 
καλός όλλ' έσωτερικι;)ς πλήρης κρυφΙων κακών 
(έowτερ. διεφ80ρμένας). ιΙΙς; χοι! νί)ν δπουλος, «κρυ, 
φός.), όπατηλός, KΡUΨΙνouς, πανοΟργος: Nιί~10~ χα
Ηώl' 17ποv101'=έξωτερικόν κόλλας. τό όποτον όπο
κρύπτει (σκεπάζει) έσωτερικ6ς KαKΙaς. 
ύπ-ουράνIΟ4;, ο" (lιnd+o~eaI'6~)' ό ΙΙΠό τόν 00-

ρανόν, ύπό τό στερέωμα 11 ό φβάνων μέχρις oόρ::ι~ 
νοΟ. ό ύψηλός μέχρις ΟΟρανοΟ. 
ϋπ-ουΡΥCω, μιλλ. -ι)"οιι' "'ιρτ. πρΙ(, 'πo6e,.,,_. 

tτoιθ. t'ιποιίeyrιμα, (~πoνι,,6,)· ώ, ,;6 fn'1e"ico (βλ.λ . ), 
προσφέρω ύπηρεσΙας. έξυπηρετώ, βοηθώ υ χρησι· 
μεύω, εΤμαι χρήσιμος D μι,;' οι!,;. πρ«γμ. ΧΙ'1σι:ά Ά
lhιl'alo,aII' lιποve"s,l'-παρέχειν έκδουλεύσεις (κα
λός ύπηρεσΙας) εΙς τoιJς Ά8ην. Ι τά ~ποve,."μιl'a 
-αl προσενεχθεΤσαι υπηρεσΙαι. 
ύπ-ούΡΥιιμα, -σι:ο,.,;6 (~πoνιγΙΦ)' f! προοενε

χβετσα ύπηρεσΙα, Xoρηyηθετσa βο"ιβεια. 
ύπ-ουΡΥιιτCΟΥ, ρημ. iπΙθ. ';00 fnoverιIro'-Iei 6π· 

Ove,.ci,,=npέnCI νό 6οηβι'3 Tlc;. νό εΤναι έξυπηρε· 
τικ6ς. 

ύπ-ouρyIa, fι '('noveYΙ.)· όπηρεσΙα προσφερο· 
μένη εΤς τινα, έξυηηρέτησις 11 έκτέλεσις καθήκον
τος, ύπηρεσΙα. λοι,;. offlclum 11 '" xIIx1j iyy .• χαμέρ
πεια, κολακεΙα, 
ύπ-ουΡΥός, 6". συν'Qρ. 4ντΙ 6ΠOCΡΥ6ς (lIno+·Ig

"ω) ' ό προσφέρων όπηρεσlaς εΤς τινα, ό παρέχων 
έξυπηΡέτησιν, έξυπηρετικ6ς, )ιρήσιμας. ouντελεστι
κός εΤς τι. 

6ιro-4pClfνώ, μιλλ. -φI"s' 4όρ •• ' ' ,ι"",,-, κάμνω 
τι νά φανι:i ύποκότω, τό Kαβιaτω όρατόν. τό δει
κνύω, τό φtρω εΙς φCις: θgή1lO" fmφηl's τισπέ
,,,~όπό κότω 006 τό τραπέζι τό κάθισμα τό' έ
συρε πρός τό tξω. 2) δεικν.όω 6λΙ'{ον U μ.φρ •• 
παρέχω νύξεις (ένδε:ιξεις) περΙ τινος πράγματο -
11 μιαα-ποιθ., φαΙνομαι (εΤμαι 6ροτός) όποκάτω. μό
λις καΙ μετό 6Ιας (,;. i_ πολύ όλΙγον) φοΙνομαι. δει
κνύω έμαurόν KΡUφΙWς iJ κατό μικρόν Ο ~πό "ά, 
mίω, ΤΠΠΦl' 'ι'β π6ιJβ' no.uol _ί d"θgdInaJ" ύπο· 
φcι/Ι'οl'ι:σ,""κάτω άnό τός πίιλος ε1ναι όρaτoΙ ' πό
δες πολλών Τππων καΙ άνδρ(;Jν.- 11 τ6 """Τ. ώ, 
ιiμ~ΙS .• φαΙνομαι όλΙγον, όρχΙζω νά φαΙνωμαι όλΙ
Υον, όρχΙζω νά «χαράζω.) •. όποφώσκω ΙiπΙ ,;'1, oι~ 
τ1), χ.,;.6. ) 11 ώα. :κοιl 'πΙ ,;'1, έν6ρξεως της όνoΙξεc.ις 
11 πρ6λ. χοιΙ 6πoλιfμnφ. 
6nCMpiTIς, -.o~, 'iι. δCιιρ. ΙΥ';Ι VΠΟφ;;'f", βηλ. το[ί 

fποφή'f'" (βλ. λ.)' Ιέρεια μαντεΙou. 

ύπ6-φcιίHιις, '" ("πoφα~σHω)' όμUΔΡΌν φQς φαι
νόμενον διό , μέσου μικρδς όπfjς Ι τιvιxΘ;;. στενόν 
δνοιγμα: 
ίιπΟ-φσ6σιιω, (t'lIIό+φιf.,)· άρχΙζω νό φεΥγω. 

όtιoφώσKω. «xaρόζω.). Υινομαι 6λΙΥον κατ' όλΙγον 
φωτεινός. 

bιι6 .~ -,.,. "Ι' .1.>.. ιΙνι1 ',.,.-.r ΗιΜ+ 
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,.. .. ). τό μόλις φο(νεοδΘι, τι!l φa/veof)aI κατό TQ 
ι'jμισu, τ6 όμuδρQς φαΙνεσθαι. 
'π~ι:'δoμσι, μιλλ. -οομοι, CΙπoθ.· Kc!ιπιιις φεΙ

δσμαι, εΤjJαι όλΙ'ι'ον φειδιιιλός. 
ύπο-φCρω, μιλλ. lJποlοΟ1' "όρ, σ' fπιt"ηΗ4ί, Ιων. 

';πήΥ,,,ισ' ι10Ρ. 11' 'πήΥΙΥΧΟΥ (π~lIλ. φ8ιΟ1)' φέρι.ι 
τι"όέκτ6ς κινδύνου, τόν μεταφέρι.ι (τόν όποκομΙ
ζιιι) ύποκότιιι8εν, τόν όπομακρύνιιι όπό έπΙKΙνΣUνOν 
μέρος εΙς όκΙνδuνον, τόν διασΙ;ΙζΙΙΙ.- Ι φέριιι τι ών 
ύποκάτιιι του, 8αστόζιιι, ύπ06αοτάζΙΙΙ, φέρι.ι φορτΙον ' 
11 δθ.ν, μ~φρ., ύποφέΡι.ι, ύπομένιιι, ύφΙσταμαι, όνέχο
μαι, πόσχιιι όπό ... - ΟΙ παροuαιόζιιι (προ6όλλιιι, 
προτεΙνιιι) κότιιι8εν, προσφέριιι U μ~φρ., ύποδηλώ, 
εlση'ι'οομαι. 2) προσποιούμαι, πρoφaσΙζoμαι, lσxu
ρΙζομαι, ύποιφΙνομαι. 
6π~ύyω, μ.λλ. -φιίιξομσι ' έκφεύγιιι (διαφεύ

'ι'ΙΙΙ) κότιιι8εν, έκφεύ'ι'ΙΙΙ έπιτηδεΙως, ύπεκφεύΥΙΙΙ υ ci.
πολ., όπαούρομαι όλΙ'ι'ον, όπομακρύνομαι, ύπoXωρGι 
φ06ισμένος. ' 
'π~ηTι:ύω (';ποφήπ,,)' φέρι.ι τ6 όξΙιιιμα τΟΟ 

';ποφήτον (βλ. λ.), εΤμαι ΙερειJς μαντεΙου. 
ύπο-φήτης, -ov, δ (';πό+φημl)' ό έξα'ι''ι'έλλιιιν ~ 

καΙ ό έρμηνεύων τήν θεΙαν 6ούλησιν, ό έξηΥητής 
τών χρησμών, ό Ιερεύς τοο μαντεΙou ό όπαΥΥέλ
λων τόν χρησμόν. 
Uπο-φ&Ινω, μιλλ. lJποφfJ.ήοομσι, μ~yν. Iιι:ιΙ -φΗ-' 

001' "όρ. ι:ι' ';π8φ{Jfί.oo · ciόΡ. 11' ';πέφ{}οηΥ, ιiπρφ. ';πο
φ(HjΥΟΙ, μ-ςχ. ,;πoφ{Joά~, πρχ. 1iπέφ{Jf1.ΧQ· σπεύδω 
πρότερον, προφθάνιιι, προλαμβόνω, έρχομαι έμ
πρός (πρΙν όπό δλλον): ';ποφlJ.d, ιJovel μέΟΟΥ ΠΙ
(Ι6Υηα.,,=έπρόφθασε καΙ μέ τ6 Oόpu τόν διετρύ
πησε 'cntpa'ntpa καταμεσης_ 11 o!ί~ω χοιΙ ίν ~Tί μ~x. 
μjα. ιioρ. 11' ,;πoφ{Joάμno, xτιϊy.,,-'έnρόφθαoε καΙ 
τόν έσκότωσεν. 
,"ο-φ&ονCω, μιλλ. -ήοΟ1' αlσ8όνομαι κρύφιον 

φ86νον πρός τινα, τόν φθονώ όλΙΥον, ζηλοτuπώ.· 
Uπ6-φ&ονος, otl' ό όλΙΥον φδονερός Τι ζηλό

τυπος.- ίπΙρρ. 'πoφ{joόY01,: ,;πoφ{}06y~ 'χω ne6, 
rΙΥο=διόκειμαι φθονερώς (τ.ε . δuσμενώς) πρός τινα. 
ύπο-φΙέΥω, μιλλ. -ξιο' 8έτιιιν πϋρ κάτω8έν τι

νος τ6 όναφλέΥΙΙΙ, fι τό φλέΥω κατό μικρόν Ο 8ερ
μαlνιιι κατό μικρόν, θερμαlνιιι όλΙΥαν. 
Uπο-φ6νισ, ~ι.ι' ποιρ' Άθηνι:ιΙοι" ή χρηματική έξ

α'ι'Ορό ή καταβαλλομένη ύπό τοΟ φονέως EIC; τούς 
συ'ι'ΥενεΤς τού φονευθέντος, Τνα όποφύΥι:Ί τήν έκ
δΙκησιν τού αΤματος. 
ιiπo"φ6vιoς, ΟΥ (νπό + φ6ΥΟ,)' δ Υινc-μενος εΙς 

όνταπόδοσιν , φόνου, δ έκδικούμενος φόνον. 
Uπο-φρσδμοσύνη, i) (,;πoφeάζoμσι)' παραΙνεσις, 

συμ60υλή 11 5', -;φ πλ1jθ., συμ60υλαl. 
Δπο-φραςομσι, μίαον'=';ΠΟΥοώ (1Ιλ. λ.). 
ιiπo-φρίσσω, ciττ . -ττω' μsλλ. -ξω' πρχ. -mφer_' 

φρΙσσω (φρικιώ) όλΙΥον, κατέχομαι ύπό μικρός φρι
κιόσει.ις, τρομόζιιι όλΙγον, φο60ύμαι όλΙγον. 2) 
μί-;' IιιΙ-ς., αΙσ8όνομαι κρύφιον φό6ον έμπρός εΤς 
τινο-
Δπο-φυιών, -οίίαο, -6Υ, μ.~χ. ciop. 6' ~Oϊ) ';ποφW)'Φ. 
,"ο-φω ι:ύω' φωλεύω (cφιιιλιόζω», εΤμαι KΡUμ

μέΎος) κότω όπό τι. 
Uπο-φωνCω, μ.λλ. ""ΟΙΟ' ΠροαΡωνώ ~ όντιφι.ινώ 

μέ μαλακήν φωνήν. . 
Uπο-ιάςομσι, ciop. 11' -χcχσιSόμ"., ιΧποθ.· ύπOXίιιρW 

(όποσύρομαι, δπισθοχιιιρω)6σ8μηδόν καΙ κατ' όλΙ'ι'ον. 
ύπο-ιδlϊνΤδιος, ο, ΟΥ (';πό+χοlΙΥ6,)· ό ύπό τόν 

χαλινόν εύριοκόμενος Ι -1; ~πoxolι.ιιJ{σ (Μ. ι}ttlo) 
~~o πιθ. lμός προσδεδεμένος εΙς έκάτεΡΟν δκρον 
τοΟ χαλινΟύ καlδιερχδμενος κότωδεν τt\ς σια'{ό
νος τοσ Τππου. 
6ιιο-ιΙροπ6ς, ." (6"'+"oeon6,)' ό κ6πι.ις χαρ

οπός (χαρούμενος) τήν δψιν. 
ιmo-xάσιιω' χόσκω 6λΙγον. . 
Ι .. ο-χι:'ριος, (ο), ο'" (lJ.Jιό+x.ι,)· δ όπό τηνχcΤ

ρό τινος ιύρισκόμενος, η ό έν Tt.\ χειρl CJv Ι δθaν, 
.\οςφΡ.,' ., χσΙ ν6ν, ύποχεΙριΟζ, ό ΟΟό τήν έξouσΙαν 
τινός διατελών, ό ύπό τός διαrα'ι'ός τινος, ό 000-
τεταΥμένος εΤς τινα: ';noxIIelov, ποιοίίμσ.-όπο
τ6σςιι.ι Ι (tno".Ie.o, ,,111'qμα.-ύΠΟ1'Qσοομαι. . 

6ιιο-ιΙ .. , ,..u. -,.ι' ω,. ΑΙ ~ .'" ""χ-' 
_8. πρχ. -ιd~Jj&" 'f' ,..,. Ιπaρo. --%1'" .. j(ύνω 
όποκότιιι, χ(ινιιι ετς Τι (.ι~ ιιι:o~-ΙΙριoν π. χ.) κεΙμενον 
ύποκόtιιι, έγχέιιι Ι ΙπΙ C1jP6lv πρσTμ~~CI)ν, στρώνιιι, ά
πλώνιιι, (ιποκότω: ,""U. 6ΠΟΧ8χνμ,.. fn9 ~oϊς 
ποοΙ-φύλλα έστΡι.ιμένα (ιπεσμένα όπά τό δένδρο 
καΙ σκορπισμένα χ6μιιι-) ' κότω όπό τού<; πόδας�� 
μ~φρ., ίν ~1jΊ ποιθ., όπλώνομαι εΙς τήν ΨUxήν τινος, 
τήν καταλαμ6όνιιι : &πιo~l" "_."vro owQj (Ήροδ.) 
.... όπιστΙα (δυσπιστΙα) εΤχεν όπλω8ι:\ εΙς τήν ψuxήν 
του, τόν εΤχε καταλό6ει. 
ύπο-ιΙ6νιος, ", ΟΥ (,;π~ + XfJ.cM)· ό \ιΠ8 τήν 

rθό- ών, δ ύπό τήν 'it\v, ό ύπόγειος. 
uπ6-ι&ων, -0"0" δ, 'Ιι '-';ποχθό;'ιο, (lΙλ. λ.). 
Δπ-οιoc;, ο" (';πέΧο1)' δ ύποκεΙμενος εΤς τινα, 

ύπήκοος, δ ύπ6 τόν fλε'ι'χον καΙ τήν έξουσΙαν τι
νός διατελών (μB~ζι ΙΙo~.) U ώα. χι:ιΙ μI~dt Υιν.: {Jnoxoi 
~Itld,=ol όπήκοοΙ τινος. 
ύπ6-ιρι:ως, -ιott, ΥΒν . -ιο (νπ~ + Uao,)' ό διατε

λών ύπό τδ 6όρος χρεών, δ χρειιιμένος, δ ' όφειλέ 
της χρεών, δ κύπτων ύπό τό 6άρος των n ιπι πeρι , 
ου:ιίσιι;, ή 6εβαρημένη, «χρεωμένη», Αι:ιτ. obaerafus. 
ιino-Ipfu, μιλλ. -xeΙοω' έν8ΡΥ, ciόΡ. σι' ';m"eioo, 

πι:ιθ . vπεxeiο{}οηt" χρΙω (έπιχρΙιιι, έπαλείφιιι) ύποκάτω, 
7ι χρlω (όλείφιιι) όλΙΥον, λιιτ. subIinere U «6όφω» 
(ψιμμυθιώ) τό ύή6 τούς όφθαλμούς μέρη τού προσ· 
ώποu. 

ιίπ6-ιρiίσoς, ΟΥ ' ό περιέχιιιν ποσοστόν χρυσού, 
δ όναμεμει'{μένος μέ Xpuoάv. 
ύπο-χωρΕω, μελλ. -ήαομσι' ώ, Iι=ιΙ νσν , ύπoxωρGι, 

όπισθOXωρCι, όποσύρομαι πρός τό όπΙοι.ι, όπισθο ' 
δρομώ : ,;ποχωeώ rov π.ιJloν~όπoσύΡOμαι (όποχω
ρώ) όπδ τ~ν πεδιάδα Ι ,;ποχωeώ r''', rov .fJ.eόyov-= 
σηκώνομαι (όποσύρομάι) όπό τ~ν κο8έδραν μου έκ 
σεβασμΟύ πρός τινα, εΙς τόν δποΤον καΙ τήνο πα
pαxωρCι. 2) μι~' σΙ~. προα., όπομακρύνομαι όπό 
τινα, όποφεύγω νό τόν συναντήσιιι, δέν τδν ι:ιλη· 
σιόζΙΙΙ. 3) έξέρχομαι κότωθεν (ώ; ιΧπόρριμμι:ι).- 11 
προχιιιρω σταθερGις, έξακολουΟΟ έν συνεχεΙQ. 
Uπ6-Ψσμμος, ο,,' δ fXWV άμμον ύποκότιιι, ό όνό

μεΙΚ:rος μέ άμμον, όμμώδης. ' 
Uπ-ο.'σ, Ιων. -Ιη, i) (';π6ψομσι)' ώ, Iιι:ιΙ νυν, ύπο

ψΙα, ύπόνοια U ζηλοτυπΙα U ,;ποψιο,. ωμβάtlΙΟ xorιi 
nΥο,=τρέφιιι ύποΨΙας εΙς 6όρος τινός, τόν ύπο
πτεύΟ'μαι Η _πΙ ΠΡΙ:ΙΎμi1:ων, 'χω ';ΠΟΨΙΟtl=πσρέχιιι λα-
6ήν πρός ύποΨΙας, έπιδέχομαι ύποψlαν.- 11· ζηλότυ
πος έΠΟ'ι'ρύπνηοις, τόσις πρός τό ψέγειν καΙ tnITI
μδν, φιλunoψΙα, φιλόποπτος διάθεσις. 

ιiπ-6.ιoς, OtI, (';π6ψομσΙ)'ό δρώμενος tκ ,τών 
κότιιι, δ ύπο6λεπόμενος, ύπόπτι.ις 6λεπδμενος, ό 
6λεπόμενος μέ 6λέμμα 6λοσυρόν (καΙ φ80νερόν 
καΙ περιφρονητικόν), λσ~. suspectus .- 11 ό ύπό τός 
δψεις τινός, φανερός. 
ιiιι~.oμσιι _ν χρήα.ι άι, μιλλ. ~oίi (ιφoec'ιo (βλ.λ.), 
ιiιι-o.-ωνι:ω, μιλλ. -ήοω (';π~+cSψιotI.ο1)- μειοδο' 

τω 7ι όπατώ κατό τήν ό'ι'ορόν τροφΙμων (.κατό τδ 
ψώνισμα» ). 
ύπτιάςω, μιλλ. -ΙΙοιο ({Jnr,o,)' nImw Onτιος (cnt

φτιιι όνόσκελα_) I1 περιπατώ μέ τήν κεφαλήν τόσον 
πρός τό όπlσω, ΟΟτε νό πλησιόζι:Ί αδτη τήν ύπτΙαν 
στόΟιν (ind Ιποιραιν, κοι8ολΟΥιΧήν I)Π.Ρ1jφ~ν.ιι:ιν) 11 δθιν 
μ.~φp., ιεΤμαι κουφ!οκέφαλοςι, εΤμαι έπηρμένος, γαυ
ριώ, κομπόζω, cfXW τή μύτη ψηλό_ Ι μ~φρ. ιba. εΤ
μαι δφροντις, όδιαφορώ.-. μ.~δτ., λυ'ι'Ιζιιι τι(νό) 
πρός τό 6πΙσω, τ6(ν) κόμνιιι νό πέσΓ,1 Gπτιος 11-
θη-ς., Ιπτιιίζ.~σι Hιiea=- ή κεφαλή του κλΙνει · πρός 
τό 6πΙσιιι Ι ,;πrισ'ό .... tIOι-ΚεΙμεvοι Onτιοι, ιξαπλιιι· 
μένοι άνάσKελα_~ , , 
,"nσσμσ, -σrol, w- τό κεΙμενον (fι τό τεθtν) GmI

ον Ι τό (έξ)ηπλωμένονάνεοτρομμένον (μ' -ςήν χιι.,ιιί' 
δηλ. ίπιφCΙνιισν _πCΙνCII) : fιn,ΙΙ_μστσ χ.ecitt-χετρες 
τειν6μεναι πρός Ικεolαν (μέ τήν παλόμην δνω, δ1jλ. 
όνoπoδa). λ~~. ιupiηΙι mι.nΙbuι. - • ή ύπτΙα ΠΤώσις. 
,"τιcιστioy, rι'!μ.. infe. -ςοδ fιn.d'tD· &ιί ~πrΙιi · 

, •• _πρέπει νό κλΙνQ τις πρός τό όπΙσω. 
δnτιoς, α, ο" (';#d)' ιb, χσΙ νσν, δπτιος,· δ έξη· 

πλt..ιYένoς «όνόοκελα., δ .lπΙ "',0". κεΙμενος, μt 
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τήν ρ6χιν όποκότω (4ντΙ8. ~ ..,."...,. μ. λ.), λαr.τ . 
suplnus, r.suplnus, Ιη dorsum verιυs Ι ΙδΙ" ΙπΙ τοl) 
πΙπ'tο~το, .ι, ~ό Il:αιφο.: m"." vιnιοs-fnεσεν«όv6-
σκελα» (ι!ν,;ιθ. τφ fπc". netJ'Iff)r) Ι ιίλλ« χαιΙ ΙπΙ παι~ 
τό, πr-ciΥμαι,;ο" 6ναποδοΥυρΙζω: lιιnl"Ir ' ο.lμο"ι 
"σ"τΙλ18,&,cι ι-= πλέει μέ otλματα (βλ_ λ.1 6νεστραμ
μένα (όν6ποδο γυρισμένα), τ. Ι . πλέει μέ τό πλοΤον 
άνεστραμμένον (,;.1. ναυαγισμένος) Ι ,.."n}e vn;icι 
=ή γaσΤΙ1Ρ τού έξηπλωμένou «όν6σκελα. 111' .. 
π .. ίσ, ".ω= κολυμ6ώ «όνόσκελα.· 11 'ΙαπΙ, (,ιn/cι= 
άσπίς μέ τήν κοlλην έπιφ6νειαν πρός τό δνω (iv,;l
:nρόφφ, δηλ. ιιρό, ,;ήν αιινή8η ,;η; 8iolv) Ι ιceα"o, v
πτιo,,=πεΡΙKεφaλα/α όνεστραμμένη (ιν,;ό, ,;Υι, δπoίαr., 
~rt :r.λ λον 'tOU, x~:;jr-ou,) Ι · Ννλιξ (,nτicι δμΩl,-πoτήριoν 
ανεστραμμένον (μ' ,;όν πιιθμίναι πρό, τ« Ινφ "αιΙ τό 
χ?ίλον π~ό, ,;~ "ciτω Ι ΙψΙ, (,π,&,Ισ-τό ι'\μισυ τρα
χού όνεστ,?αμμένον (μί ,;ό Χ(ίtλον πρό, τ« «νω). 
3) έπΙ ,;όιιοιι , 6 όμαλός, πεδινός, ό πaρoυσιόζων ό
μαλήν κλΙσιν πρός· ώρισμένην Kατt;ύδυνσιν, διιω, 
... χ. ή Αίγυπτος κλΙνει όμαλώς πρός Β. 

• ΕflIμ.: iίπ'&'ιo, t λαι,;. ιupίηυι ("αtΙ αιιντ.,;μ. ,suρpus), 

Ιρλ . foen, brell. c'houen <Κιιλτ. *su[p]-Ino-) ι ,νπ6, 
vme ) *νnτο,) ίίπτιοι;' τί; λαι,;. supo, -Ar. (ριπτω) 
καr.! τό πι:ιλ-αλαr. ')_ s!iPA. (διασκορπlζω, όπλώνω) aiv 
i·,τ,Υ.c.uαιν ιiτιιμoλ. ί~τOtυθ" . 
ύητιόω, μ.η. -ώαιιο' ρΙπτω τινό ΟΠTlον, τόν κατα

κλΙνω Οπτιον, τόν όναποδογυρlζω, τόν φέρω δνω
κότω. 

ιίη-ΙΙΙΙ., (lιnΟ+ώθώ)' άπω8ώ (πρός τό δνω tιc 
τών κότω) Ι όπω8ώ Βια/ως. 
un-ulcvιoc;, (cι), ο" «(,πόtώU,·,,) · ό ύπό τήν ώ

λένην κεΙμενος, ό ύπό τόν 6pax1ova εύρισκόμενας, 
ό ύπό τόν όγκώνα. 
. 6η·.,μοσάιιιιν, μ.σ. 40ρ. «' του (,π6μ"vμι (βλ. λ.). 
'η ... μoσfσ, .". ό δρκος τόν όποΤον ώρκ/ζοντο έν 

δΙKaστηρ/~ ΟΙ έπι8υμούντες τήν όνο6ολήν τiΊς έκ
δικόσεως ύπ08έοεώς τινος, χ«Ι aij : 1) fvOΡΚoς δια
&:Βα/ωσις τοΟ έτέΡOU τών διαδlKων, δτι ύπόρχει 
άποχρών λόv.ος στηρΙζων τήν α1τησΙν τou περl 
όναΒολι'\ς τiΊς δ/κης πρό, tGtu';TjV Τιδύν«το 6 Itapo, 
να i~τl,;ιiΙ;'fΙ ,;Τιν i"fkι_μοαlcι" (βλ. λ.) 2) ό δρ
κος εΙς δν ύπεδόλλετο ό ιc:ατήγoρoς ό KOΤa8έτων 
)'ecιφ.;" ncιe",,,6,.,... (βλ. naeιi"oμo, 11), χαι! Χ«tόπιν 
του όποΙου iν.α,;'λλ.το ." ιοχΙΙ, ;οίί νόμου Τι toii Ψτι
φΙαμcιτo" tci δποΤον iq;.dIpaL ." γecιφι) ncιeCΙ"μω'If: 
lά.ω (τό" "6".,,,,) ", (,_μoαl~ = όφ/νω τόν νόμον 
εΙς ην κατ6στασιν περιι'\λ8ε κατόπιν τiΊς {)π-φμο' 
σίσ" ij,;o, έν όpY/Q, έν όναστοΜ τiΊς Ισχύος τou. 

ιbι ... σιάςw, μιλλ. -CΊαιιo (~πώπ,o,,)' τύπτω τινό 
ύπό τόν 6φ8αλμόν, τόν μωλωπίζω εΙς τό πρόσω· 
πον. «του μσυρ/ζω τό μότι» 11 yaYLxw;, ι:τόν κάνω 
μαΟρο στό ξύλο. R μτφ;:; . . δαμάζω, νεκρώνω (πι
κρα/νω μέχρι θανάτου), ένοχλώ μεγόλως, δασανίζω. 
ύσ-ωΒισσμός, δ (νΙΙflOπιCΊ'ω)' κτύπημα κότω όπό 

τόν όφθαλμόν 11 μτφρ., δεινοπά8ημα, τaλαιπωρ/α, 
δλΤψις, 6αθεΤα λύπη. 
ύσ-ώΒιον, ,;ό «('nό+cιSψ)' τό ύπό τούς 6φ8aλ. 

μούς μέρος, ή όψις, τό πρόσωπον.- I1 τ.νιχώ., ώ, 
-:ό ν_πιcιαμ;" (μ . λ.), κτύπημα καΙ «μελόνιασμα 
τοΟ μαnου., Τι xiIIε μώλωψ, κό8ε πρήξιμον.- III 
φυτόν τι του . όποίou αΙ Ρ1ζαι κοπανιζόμεναι έχρησ/
μεuoν ώς φ6ρμaκον τών cμελανιασμένων όπό κτύ
πημα μαnώνι . 

ιίιι-ώΡCισ, f: ι1ισ-ώρcσ, Ιφν. _" ... ρi., i, (νnό+ 
If,o,>' τό ύπό τό όρος, τό κότω μέρη τοΟ δρouς, 
σι ύπώρειαι, οΙ πρόποδες τού όρους, «τό ριζό τοΟ 
6ouvοΟ»,λαιτ. ,_dlces ιnonllL 

...... ,ορc, τ' Ιν. ιiμtδ. II~X. toi.ί vπ6e""μι (βλ. λ.). 
Μι ... ,...... ("') .... . ιvπό+όeοφοr)' ό ύπό τήν 

όροφήν, ό κ6τω όnό τήν στέγην, ό έντός οίκlας. 
"'-ώ~ otot-(,nIιtf6φιor (βλ. λ.). 
-ΥΙΙΧΗ (Tj .,111>, ." .. πήλινον όγγεΙον πρός έν

από8εσιν τεταριχευμένων Ιχδύων, AaL';'orC& . 
. Β"μ., 'ex,,' λcιτ. υmA (--ιwc-nl), ·urC8UI (λό

Υηνος, στόμνος), ~μδp. urn&Iler (-λ«τ. UΠ1&ΓIIΙ): 
τό λαιt. orC& .Ιναr.ι πιθ. διiν"o" h τfj, txx'l'j"" .α. .Ι· 
"I!l\ II18. δη δλ«ι cιύΤΙΙΙ οιl λ'C.I, .Ινοιι πCIΛιμ« διiνal« 

ι" τfj, YAdIoo'l'j' τΑν ΦοlνΙ"οιν, πρδλ. tflp. &rAq (χώ
μα)' ,;ό παr.λ-αλαtιι. νΓηΗ (λόγηνος, στόμνος), .Ινcιι 
διiν_loν ΙΙΙ ';06 TOtB. &(ιrk.l$ (λάγηνος), δπ.ρ .Ινcιι 
πιiλι~ διiν.IOν ίχ 'tfj, Λαι-;ιν.- ,;ό λ«t. υΓΟ δ'~ ιι"IjΧ8Ι 
ίν,;αιϊΙθ«, "ItOI ." αημ«αΙ« cπ1jλινον ιiyy.Τσν ίΨ'ljμ'~ον 
ΙπΙ 'tfj, πιιρll,,, ' θ~ lΩθ.1 πρό, ,;'ijv ί"δοχήν τι:ιύτη~. 

·Υ--Ζ, δ "αtΙ 'iι, τ.ν. {)6,' αtί~. W· ., ,;ό αVι; (βλ .λ.), 
χοΤρος (δρρην fι δt\λuς, κόπρος fι «γουρούνα, σκρό
φα.) Ι ό κατοικ/διος χοτρος, ι'\μερος ΧΟΤρος 11 ίπΙ τοδ 
"ιiπpoιι, οιιν: fr ιll'eIo, [π «ρ' Όμ. ΠΡοτlμ4,;«ι δ τt)ποc 
ov,. δ δ' fs μόνον xιipιν ';06 μ',;ροιι' πι:ιρ' Ή~oδ. "αιΙ 
,;ot, ιίπ. 'πιχρ«,;.t δ ,;uiio' lί,· Ονομ. πλ η8. ι., xcιΙ 
ο"., (II«t« οιιν«Ιρ. _ρ' ιί,;~. χι:ιΙ lίr)' «I't. iίCΙi, oνcι, 
(,,«τ' ci,;'t. α"ναtΙιι. xcιΙ αvι;)' Υ.ν. αvόW' δοτ. (,αΙ, OVtIi, 

iAA' ίπιχ. _ι v.oo" αυεααι. 
'ΕflIμ., fs=λι:ιτ. ΙίiΙ, ya~. suls, δμflΡ. ιIH("ιίi-η 

«It. πληθ.-).«,;. sues, slm « ·sίi-m)-Act,;. suem, Ζε,δ. 

hl1-, ιiλfl. θl' πρflλ. αcινα"ρ. siikιι.rό-Ι). (δι&: ';0 ιιιχ;;'μ
fιλη,;ον -k· πpΙSλ. λ«,;. s~cul-a-, -us, πι:ιλ-gαll. hucc= 
λι:ι~. sus, (orn. hoch, πcιλ-ιρλ. soccsail =- λαr.,;. /01190, 
ιίΎTλ-σαι~ . suzu), Τοχ. suwo, π«λ·'(ιρμ. Sii, ιίyyi. · σαr.~ . 
ιύ, πι:ιλ-nοrr. Sy'r.- ,;ό !Ι"τε;;ΟΥ. iίϊ"o~, λ«,;. suinus 
=Υοτ8. sweln, π«λ·λcι,;. swin, ιiyyλ·:ιαι~ . Iw/n, παιλ
norr. suln, π«λ·αλ«ιι. ιvlηίi, πρΙSλ . ώα. παr.λ-αλ«υ. 
svinljA.- αu~1jθω, τό Ιαιπ. *sii-S (όγριόχοιρος) τό 
αιιοχ.,;ΙΙ;οιιαι πρόc ,;Τιν δμc:iδ« toi) ααt~αxρ . $I1'-.Ι;ι (τεκνο
γόνος), τοil 'λλ. vlj, (fιλ. λ.), δι~()μ'~oιι δη b xotpo, 
τό δ~ομi ,;ου τό 6q;.fA.1 .1' τΥιν ί~αιιp.,;ιxή~ ,;011 yoYI
μό';'ιjtιi ' Ιλλοι δlι:ι6λίlιοuν αΙΙYTί~.ι«... πρό, ,;6 λαιτ. 
_iicUΙ ιχυλός, χυμός) λόΥφ τΥι' ΙπoΛU,;oιι προ,;ιμή
O.CD', ,;'ijv δποΙ«ν τό ζιΡον διιχνύ.ι πιiντo,;. πρό, t6v 
βoϋι;xo~' 4λλοl π«p«δίxo~,;«1 αχημ«,;ι:ιμόν τιι, λίΙ;.cιιc 
χαι,;' όνομαι,;οποIΙ«ν. Βλ. χαιΙ oVι;. 

-ΥΙΓΗ, ή' δοτόνη έξ ~ς KατασKεUΌΖεται τό 10-
7Ι"" χρώμα (τό δλικον χρώμα), 
ΔσΥϊνον, τό (10",,)' φυτική Βαφή fxouoo χρώμα 

όνοικτόν έρUΔpόν ("01". «δλικοι), μεταξυ τοΟ ΠΟΡ· 
φυρού .Kql τού κοκκ/νou, καΙ λαμΒανομένη έκ του 
φυτού iίσ)'", (flA. λ.). 

ίίσδος, ιίντΙ &olιor • • (0).. 4ντΙ &t.r (δλ. λ.). 
iίσ&ιιν, 11«8. ciOp. «' τοl) Ισο (flA. λ.). 
ΎΙΙΟΙΙ'ΗΗ, t, (μ.τ. Ιτ.ρο"λ. δο,;. (,αμϊ"ι ώσ.Ι ί~ 

ό~oμ. (,ομΙ" "ι (,01'1'), iπιχ. δνoμcι' όγών, μόχη, συμ
πλοκή, πάλη Ι :ιreι»τιι I"ιJ",,=ή πρώτη γραμμή τiΊς 
μόχης ! (,αμi"""δ.-εlς τήν μόχην. 
Έ~vμ. : νομl"" { Ιcιπ •• Judhs-, μ.t«πτ. βαιθμ. 'tc.!:> 

.. jeudh-s. τοί) 'ν τ$ Ζ.νδ. Υ&οΜI- « Ιοιπ . .. Jeu~li
*Jeudh-s-tl-) (-ταχύτης, εύστροφ/α), ΥΑΟΖΑίli,Iιι:ι).
περα. YAud&tly (διεγε/ρομαι, τcιρqσooμαι), ιιr-fιλ . ίι:ιr.. 
.. jeudh- ι ... ~Ijί αOt~α"p. y(ιt, yύdh- (ό μαχόμενος, ή 
μόχη), ΥύdhΥΑtl, yodh&tl (συμπλέκομαι), Z.~δ. YίiΙδ
-y.Itl (tμ . :ιημ.), σαιναχρ. yυdhmlι-.I;ι (πολεμικός), goll., 
corn., bret. lud (μόχη), (-jυch). iΊ -jυ~-) _ί; Χ!ί
pl« ό"όΙ1ι:ιτΩt, δπω; π. χ. 'ν τ$ n«A·gall. lud-nerth' 
'iι ατιμcια. ';011 «μόχεσθαι, πολεμεΙν» .Ινcιι «πότοχο; 
τΥί;; iy~c.tcι, «κόμνω δια/ας κινι'ισεις», npflA. :ιι:ιν"x~. 
ud-yodh&tl (παφλόζω, κοχλόζω' πopaφέρομαι έξ 
όργης), λαt,; . jυbeo (. jυdh- ejο)-κελεύω, διατόσσω 
(a'7jA. έξεγεΙρω πρός ... ) , JubA (χα/τη λέοντος, "ιιρ. 
ή έξεγειρομένη), Jub&r (<Ρ"ς όκτιν06ολοΟν), λιθ. 
juna!), jύιlί . (όρχ/ζω νό έξεγε/ρωμαι), jυdύ, juditi 
(κινOUμαι τρέμων), jύdlnυ, jύdlntl (τιν600ω, διασε/ω), 
judrA (συστροφή, λaIλαψ) λa,;τ. J&ud& (δύναμις) . 
jυdzic;' (έρε8lζω πρός κακόν τι). 
iσηlδyfς, -/ιιο" tι, δOlρ . ιίν~Ι lι"nλ",ί,=vσπ1";'ξ 

(ΙSλ . ί. : . 
iίσιιlσyξ, -cι7"o" -r" δω;;. iντΙ lJonλ,,)'ξ . (flA. λ ). 
ΔσηΙΙΙΥξ, '"y)'or, Τι Δσιrlιιξ, -,1)'0" 'Ι,' σχοινloν 

τετc;JjJένον όριζοντ/ως κοl έγκαροίως "ρός τόν δ· 
ξονα του στ!δou (έν οταδΙω) . άφιέμενον δέ έλtύ· 
8ερον νό πέσι:ι εύθύς ώς έδίδετο τό σύΥθημο της 
έκκινήσεως τCΊν δρομέων Ilή όφετηρ/α. 2) Kαλt;ι· 
διον όγκϋρας.- .. Βρόχος Ιπα'{lς) όρνιθc8ηρα 11 Φσ. 
xs! τό Ρόπτρον nav/δoς τό όΠΟίον fπιπτεν ούτο-
μότί.ις, μόλις έψaίιεl'o. . 

'Ε'&'Vμ., foId,,(y>f, δ.ρ. ίίσn1ιι.(γ)ξ · wn1ιι.,lr· 
ιιρδί.. iI •• IJ.r, irO'&'.for. χοι! σι:ινσx~. ud (πρός τό 
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δνω)Ο_ ιι1cι(,>r-, nU'. ( .... lcιπJaι) (=πλήττω, 
K~)' Uw. 'tLYOΙC ίν ~ ciρχιχφ τμήιί«" 'tflc λ. lΙρο· 
!ΙΧοτιercοιι ίn. ~,=Zιν~. υι (πρός τό δνω) <-ud+s, 
ciλλ&"'ι6 'σ- πιχριχλσιμtίiνιταιι .. 'tQllev, ΙνΙοι 1:6 -$ 

ιΙνοιι ιιροιλλ. προΤόν ίχ τοίι -d 111'6 ~ η ... 
ι..cιξ, -σΝΟ" Δ (_αιΙ ;;O_NOf, ._. 11\· τό γυναl-

κι:Τον αί&Τον. . 
'Bη~: νσοσξ (Υιν. πληθ. ~σσιίN_ 'Αριατοφ. Λυα. 

1001)" ciyv. ίτ:ιμ.· χαιτι:i. τιναις; ι!νι:n "ΙΙΙΡΙ_. λ., χοι.' 4λ
λου; ιΙνοιι "ciVILOV ίΧ ,Ινης; Υλ.· iι αχίαι, του πρό, 1:6 
λlJίτ. vagin& ( : ιλλ . 'VX-) .Ινοιι λΙοιν ciμφΙδ . 
ύσσ6ς, δ' όκόντιον, .. ό ρφμ. pίΙuιn [xaι1:ci τινιχς; "ι:i.

'ιιιον 8Χ -cfl;; Υλ. τω ·ι Kι:ιι:;ιilν , πρδλ. Ύοσ· χι:ιΙ -"σοι
'-ο" στ!):χsΤιχ _υρ. όvομ::t'!:ΦV ' XΙX1:ι:i. 1:ινοι Υνώμη .. ~όσό, 
( t.voBoJo·, ι π!Χλ-σσι; . ord, ΠΙ:Ι)' ·Υιρμ. ort (δκρον, αί
χμή), germ. ·UZdA-· x~.· ιiAAou, "σό, (Ιοιπ. ~sudhJ6-s, 
1.01 •• sudi. (πάσσαλος), ~ιx .. σχp. sνάdhίtί·J;ι (μόχαιρα), 
ίαιπ. *svedh, ·sudh- (άκον/ζομαl, Τροχ/ζομαl) . 
Ισσω,""" -ι,. άρωματικόν q.υτόν, τό όμόρακον, 

«μαντζουράνα» [eciYILOV ix αημ::. γΙ. .. T,;"tίλ. HJ". 
eZOb' x~.i Ήσυχ. CVOOlllCt,' ιt σά.μψvxo, .. ). 
"τδτιος, σ,ο,,·=;;στατο. (πρtίλ . μσσά.Ho,=μiα

σ~, τοcrσά.Τ'0r='Ι'60αΟf)· ιilς; χοιΙ νυν, Cιστατoς, έσχα· 
τος, τελεύτατος, ΖντΙθ . '!:ιjί πeQi'l'o, 11 τό ,,9". {ιατιΧτ.ο .. 
~ ίπ!ρ;ι.=τελευταΤον, έπl τέλους, τέλος. 
Ιστδτος, 'Ι, ο" (συγ:ιφ. ίίστιρο" βλ. λ. ) ' ώ. χσιί .. υ .. , 

Cιστaτoς, fOXaroς, τελευταΤος, δκρος (ίπΙ τόπου) Ι ιilσ . 
xlIIl 'πΙ χρό .. οu, ύστατος, τελεuταΤoς : ι) "τcΊ..." (ίνv . 
4~,.) . - -ι6 ~.)~ . ;;σ ' ιιταΥ Y.~ ! ίίστιιτιι ιiI, 'πιρρ. = 
ΤΕλευτσιως, έαχότως . έπl τέλους. 
6στΕρσ, iι, :ων. ι)στέ!,,, (ίίστιeο,) ' ή μήτρα, χσιτιΧ 

τ6 ιιλιtατον 1'1 1:ιjί :τλΥ,θ. σΙ νστέροι •• ίων. Υιν. -έ_ 
[χιιρ. θηλ. τοll 'στιρο" ~:ότι ΤΙ μή-:ροι ιιναιι .6 τ.λaυ
tιIIoν, τ6 υ-ιaiιτιιιτον -ι6\ν ' .. τοσθΙΦ'l ι!ν τ1) χ"ιλΙCf τ'ι, 
Υυναιι_ιΙ,]. 

'E-nιμ. '.,σ· πρ6ί.. Ήαυχ . cvOTo,' ,..σ~ρ.: 
:Ιcιναxρ. iιd (=πρός τό όνω, διό.ι χαιροιχτηρια1:ιχόν 
τ~, _οιλΙοι, .[ναιι δΤΙ"~(ί.'8χ.ι)· πρδλ. ώα. αοινοχ". 
udόr&·m (κοlλΙα, εύσαρκΙα), ι.n-ίjdι.r&-!;ι (ό δνευ 
κοιλ/ας). Zaνδ. udal'δ-θrA .... &- (φπων διά τι'\ς ΚΟΙ
λιας), ιι:ρδ),. Ήcrυχ. c8daeo.· ,.aon),- «-ΙΙδ-.ο," fι 
·f6cSιfOf '), λαι1:. uteruI (·ucι.ro·s). 
ΔστC,.Ιoς, σ, ο. ('oiaeo,)' xup. ό κατά τήν έπο

μένην ήμέραν 114 "τι,.lιι (ένν . 4μiρσ)=ι'ι έπομένη 
ήμέρα, ι'ι έπlοΟσα, ή άκ6λου80ς ήμέρα, 1'ι cδλλη μέ
ρα» Ι ήj "η,σΙ, (ίφν. -σΙlΙ) ι)μ8" (Υι χιχΙ 4'1ιυ -:'ι. 
»01:. ι)~{l4>-Kατό τήν έπομένηγ ήμέρσν, κατά τήν 
έπιοϋσαν, κστ-ό τήν 6κ6λουθον ήμέραν, ctήν δλλη 
μέ~~ λιχτ. poItrldie Ο yιν:xιiί;=tίστιeo, (βλ. λ.). 

ρiω, μ.η .. ιjσφ' ιiόp.!X· Voτ.e'lοο· πρχ. ~στέ
ρηΝσ' ποιθητ., ιiό~ . οι' VoTIeιjB-"" (iίOTI{lo,) ' μtνω 
όπ/αω. fι φχομαl άΡ'ι'ότερα, Ka8uorεpώ 11 .πΙ .. όπου, 
έρχομαι δπισ8εν δλλου τινός (τoπιxιiί,ι, εΙμαl (εύρl-
ακομαl) έπειτα 6πό., .. - . · ίπΙ χρόνου, μι1:dι "(Ι ... ΠΡΥμ., 
έρχομαι άΡ'ι'ότερα όπό.,., 6ρaδίπερσν όπό .. . , fI tρ-
χομαι πολύ όΡΥό διό tlll vστιeέcu .;;, μά.n, πι"τι 
t)~,..,=έρχομαι (f) nηyαΙνω) πέντε ήμtρoς Cιστε
ρον άπό τήν μάχην (Kα8υoτερGί ΟΟό τήν μόχην 
κατά πέντε όλοκλι'ιρους ήμέρας) • μιτdι ~o-ι. προο., 
φχομσι πολύ άρΥά διό τινα Ι ci"oA., έρχομαι άΡΥό, 
έρχομαι πολύ όρΥό.- ιι μτφρ., εΙμσι κατώτερός τι
voς, δέν τόν φ8άνω (μιτ& Υ_ν , ). 2) χρε lόζομαΙ τι, 
δJοτι:λώ tν στερήσει τινός, δέν κστορ8ώνω νό έπl· 
τύχω τι,- KOΙBfj't., στεροΟμαl, ώρΙοκομαl tν στερή. 
σεl .- ιν οΙ πραιΥμΙΙ1:φν, έλλε/πω, δέν ίιπόρχω, tn,· 
λεΙπω, δέν άρκω, λοι:ι:. defic.r.. . 
6στέριιμσ, ·στο" τ6 (Vo,l,ιeέal)' ., υl vllν, Uo ·,ε· 

ρημα, έλλειΨις, 6νόΥκη 8 μειονέκτημα, κα8ιρτέρη
σις, ή Ιδιότης τοΟ κατωτέρου, τοΟ ύστεΡΟΟντος, 

..,.έΡιισις, ·IOIIC. ή ('στι"οιι)·-~σ"e"μσ (βλ. λ. ), 
τό ύπολεΙπεσδαl, τό μεlονεκτεΤν Ι έλλειψις, άνό'ι'κη, 
ιb, _IιιΙ .. ίι .. ύστέρησlς. 
6σTcιιfς .. , μιλλ. -ΙσOll, ιi1:oι. -ιιβ' 4όρ. αι ' 'aTeeaaca 

(νστ_"οι)·· fΡΧΘμαl Οοτερος. φχομαl έπειτα, φχο· 
μαι 6ραδότερον, Τι έρχομαι πoΛU 6ρΥό, μένω όπΙσω, 
Kα8υστερGί.- 11 μnιΧ Υιν. π,,~yμ., μένω 6πΙσω ώς 
πρ6ς τι, lρxoμQI (φ8άνω) ~πεlτα άn6 τι, φ8όνω όρο 
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Ι . γό ώς πρ6ς τι ; r)μέeπ -"ιι' .;;, σ."NΙ'ιd"", fατ."i~ 
ζOll-έρχομσl μΙσν ήμέραν 6ρσδύτερον της ουμφω· 
νηδεΙσης, φθά,,~ μέ κa8υοτέρησιν μιδς ήμtρaς.- . 
11 μ .. φρ., ύπολε.ΙπομαΙ τινος, μειονεκτω "ό τινα, εΙ-
μαι κατώτερός τινος (μιτi Υ.ν.Ι .- lν στερσομσί 
Τινος, Ιχω fλλεlΨΙν τινος, πάσχω άπόέλλειψlν Ί'ινος. 
ιίοτcρό.σρινος, ο" (iίσ"ροri-nο.ΙΙ;)· ό έπl6όλ· 

λων ποινήν VΣTa(lot. (aηλ. μετάι τ" 'ι Kp«eLV). ό τιμω· 
ρών καθuoτερημένως, ό έκδlκούμενος άρΥό. 
ι)στcρό.wοuς, -ποcJo" 6, Τι, -no •• , τό' ό 6αδί-

ζων 6ραδέως, ό έρχόμενος ύστερον, ό έρχόμενος 
πολύ όργά, ό καθυστερημένος. 
Iστcpoς, (ι, ο" (~π~ρθ . VIJTCITO" βλ. λ . )' ό έρχό

μενος fnEIro, έρχόμενος κατόπιν, ό κατοπινός, ό 
έn6μι:νoς, ό έπακόλου8ος, ό fnElra, ό 6πΙσω τινός, 
ιiντΙθ. τ$ ne6Tιeo,.- 11 ΙΠΙ χρόνου, ό ύστερώτερος, 
6ρσδύτερος, μεταγενέστερος, ό όΡΥότερα, ό πολίι 
όΡΥά Η μιτdι·,\,s'ι . · npo:l., Cιστερα όπό τινα, 6 δστερ6ν 
τινος, q μετό τινα ιι μι.~ Υιν. ΠΡ!ΧΥμ., όρΥ6τερον 
παρ' δσον fΠΡεπε διό τι, πολύ όΡ'ι'ό διό τι. μΙ 
1'5Τ2 πρ08., Ι, vστ_eο,,= Cιστερον, μετά τοΟτα Ι ", 
vατie,l,=κατό τόν μετέπειτα χρόνον Ι 'f IιαΤΨV fj 
έξ vατέe',,=όπό τόν μετέπειτα χρό 'ιον, fι πόλιν, 
aπαξ έτl.- I11 μτφρ., . fnl f'jHovo; ,;ΙΧθμου ~Ιαι" ποιου 
"1.:: .. ό έρχόμενος κατόπιν (κατά σειράν άξΙας), ό 
κατώτ.ερος, .όσθενέστεΡος, 6λΙΥώτερον δυνατός, 
όλlΥώτεΡον Ικανός 11 "'_'Νό, ΙΙ.~ιeo~=ύnό τι'ιν έξ· 
ouσΙαν 'ι'υναlκός, κατώτερος 'ι'υνα,κός κατό τήν 
δύναμιν.- lν τ6 09δ. iίoTqo. _Ιναιι .'1 .χρi)α_ι χοι! 
ώ, ίπίρι;, ίπί χρό .. ου, άι, . xaι! νυ .. , ϋοτερον, μετό τc:ιQ· 
τα, έπε;ιτα, κατόπ,ν, εΙς τό μέλλον, διό τό μtλλoν 
11 ίνίοτ_ χιχ! μ.&~iι . yaν., vaw." τοννέ_=όρΥότε
ρον όπδ τό συμ6άντα ούτό, Cιστερoν 006 αύτό. 
μετό τσΟτα. 
Έτ~μ.: iίοτιeο,~οαιναχρ. ύtt&r .. -\1 (όνώτερος' ό 

, έρχόμενος κατόπιν ' ό έπl πλέον), <:ιυΥΧΡΙ1:. αxημaη· 
οθ'ν βcicrιι τοί) ύd (πρός τό δνω)' ()πιρθ. 4Jστ.τo,," ι1ντΙ 
"'vaT(lμo" πρ5λ. ο:ιναχρ. uttamά·1,J, (6μ. crημ.), ~ .. WI. 
ustemA' (δμ. ::ιημ. ) ' βλ. χ:ιί ίν ιιρ,.,. 
ύστcΡο-4Ρ8όρος, οιι (ιiσrεfοri-φ-"Ι(ιcu)' ό μετό 

τήν πΡδξ,ν έπlφέρων τήν φθοράν, ό φ8εΙρων (Kaτα
στρέφων) ϋστερον. 
iOTcpό....,voς, ο" (ίίσΤΙIO~φσwιf)' ό φωνών 

Uoτερον, ό όντηχων, ό όντιλαλών. 
·νΙ-ΙΡIΣ, -ιχο>, δ xaι! iι. (ciλA& ποιρ' Άππιιχν$ _οιΙ 

Υιν. πλ'ljθ. ~στ,Ι"." ιiI, ίς όνομ. vCJ'l'(I.yf)· ό χερ
σσΤος έχτνος, ό άκαν8όχοlρος, «σκαντζόχοιρος» I1 
ίν 1:Φ πληθ., α"τραχεΤαl τρΙχες τοΟ χο/ρου (cyoυ · 
ρουνότριχες»). . 

'E-nιμ.ι ίίστ,ιf (χιχΙ ;;στ(lιγl, πι8. χοι! ;;olJ.eai < lί, 
+δ"Ιξ)' VoT{l,,,t,, ·.ΙcJo" 'ij' ;;Q'l"'XO> (-60ύνευρον 
δι' ου έμασΤΙΥωνον . τούς δoUλOUςι' "ιdι .6 ιiΡXιx6 'Ι 
... κr-βλ. ίίσ....,ο" {ισ"(Ι., ;;σ-π1"ξ, crοι .. αχρ. ύd (πρός 
'Τό δνωι' τό &ιύτιρον τμTjμσι 'i, ίο. ι'JρΙξ. 

6σ-τp.Ιιfς, ·ΙcJo" iι, χσιΙ liστρlχος, δ (νστl.ξ)· μά
στιξ έκ Ιτριχων χοΙρου (~6~) ~Iι'ι τι\<; όποΙας έμα· 
οτlΥωνον. τoUς δoUλoυς. 

ι)φ-δΥCU, "οιιρ. ιiντΙ .... ,0_' 11· I~ ,,;ροατ. fν. 'ςοβ 
~yέOΜCΙ" . 
"'σιμος, . ο. ('nό+σΙμ(l) ό lχων ύποκάτω του 

Kεxυμtνoν αΤμα. ό πλέων εΙς τό αΤμα, αlματωμένος, 
πλ!Ίρηc; αΤμaτoς.- • αΙματώδης, 8εΡμόαιμος. 
UφcιIYCOKOY, Ιων. ΠΡ1:. του IJφιιΙ_. 
Ύ-.ΑΓΜΩ, μ.λλ. Vφci"ώ' icIp. σι ' νφrtιιoι. μην. 

lIφi".· πιχθη1:., ιiόρ . ιχ' νφά."Β-",,· πρ .. VφcιcJμσι' ., 
xαtl νΟν, ύφαΙνω : Ιστό. VφoιΙ,,_ύφoΙνω Cιφαoμα.
• iπολ., ύφσfνω, cδουλεuω aτόν άρΥαλειό».- 11 
μτφρ., ύφοΙνω, δηλ. πλέκω ιιλεκτ6νας, μηχανορρσ· 
φCι, σκευωρώ, σχεδιάζω, καταστρώνω σχέδια, στήνω 
δΙKΤUO, μηχανεύομαι, .έπινοώ, έφεuρlOKω. λ!Χτ. te
xer.: μ;;τι. ΝΟΙ cJ610., νφcιι.ι.,,-μηχανδσ8αι τό 
πόντα κσl μετέρχεσδσl δλα τό δόλια μtσo πρ6ι; 
έπlτuxΙαν τού O\(onoO. 2) κατασκευάζω, ι:ιaρo. 
σκευάζω, δημIOUΡΥQ. 
69-ά1ρcσις, -IOIIC, fι (~9'!II(l.OII)' τ6 όφσlρι:Τν Κό· 

τω8εν, τό όφcιρεΤν . ~ΡUφΙως, τό ίιποκλέπτι:ιν, η 
όnεξα/ρι:σιc;. ι'ι λωποδύσΙα, -ιό «σούφρωμα». 



ύφ-σιρΙω, ίων. 6ιι-σιΡΙω' μιλλ. -.'QtjCJCU· i';p. Ι' 
δφΒϊΌΙο,, ' πρχ. 6φf]ρ,Ix.· πOtθητ., ιic!p. (Σ' &n!flHh,,,· 
;ΨΧ. ;Ιφfιρ,lμιι.I,. μτχ. lJφrιρ,Iμt".ς, !οιν. (,nσρα,ρ,I
μέ"ος' κοτολομCάνω (συλλομ6άνω, κυριεύω) κάτω-
8εν ~ έσωτερι~Qς, γ/νομαι κύριος aυτOo λά8ρςι.
Η 6φarpQ τι λαμ6όνων αύτό ύποκάτωθέν τινος. 2) 
άφαιpQ τι άπό -τινος (μι.iιι γιν.). 3)όφαιpQ KΡU
φΙως, ύποκλέπτω (cσουφρώνωιl, σφετερ/ζομα/ τι ξέ
νον 11 ;Ιφαιρονμιι.Ι τι"ιί 1'1 (~ τι"ό, Τί)=ύποκλέπτω 
τι όπό τινα, τοΟ άφaιpQ η, τΘν στερώ άπό τι κρυ· 
φ/ως. 2) Τηρ(j τι μυστικόν άπό τινα, τόν τηpQ έν 
όγνο/ςι τοΟ πράγματος. 

ίiφ-iiloς, ο" (;Ιπό+Ω~ς)' ό ύπό τήν θάλασσαν 11 
iίφαAo" "Ερεβος=τό σκότος της ά6ύοσου 11 μτφρ. 
ϋπουλος.- 11 υφάλμυρος. 
ιiφάvτ"ςι-οv, δ (;Ιφai"C/J) ' ό ύφ9/νων, ό ύφaντής. 
ιiφανΤΙKόIO, ή, ό" (;Ιφιί"τ,l,) ~/ό άνήκων ~ όρμό

ζων εΙς τόν ύφαντήν ή τήν ύφaνΤΙKήν n ό fμπει· 
ρος καΙ έπιδέξιος εΙς τήν ύφαντικήν Ι ιt ;Ιφα"τιχη 
Ιιiνν. τέX"")=ιiι, χOtΙ - νσν, ή ύφαντική, ή τέχνη τοΟ 
ύφαίνειν. 

ιiφαντo-δ6ν"τoς, otι (;Ιφαn-ός + &ο"ω" ό διό 
της δονήσεως της κερκΙδος ύφαν8ε:/ς. ό ύφαντός, 
ό δονη8εΙς κατά τήν Οφανσι\' _ 
ύφαντός, ή, ό", ρημ. 8πΙθ .• ου lJιpαltιC/J' ώ. χιχΙ 

νίίν, ύφαντός, ύφασμένος Ι τά ;ΙιpCιn-σ-=τά ύφάσμα· 
τα τά έχοντα ένυφασμένα αχήματα, 'ν ιΧν.ιθ'σβl 
,:γό~ τά. λεϊα. 
ιi~άητω, Ιων. ύη-άιιτω" μΙλλ. -άψΦ' ιiόρ. Ot' 

υφηψa, ίων. ;ΙΖΠίψα' πΙΧθ. πρχ. 'φ;ιμμαl ' άνάπτω 
(6άλλω πΟΡ, πυρπολώ) κάτω8εν· . μ.φρ., έξάπτω άν
επαισ8ήτως, έξεγε/Ρω (έξεΡε8Ιζω, διεγε/Ρω) λά8ρQ 
(χωρΙ~ δηλ ... & ΎΙνs.OtI ιχ!σθη.όν τοστο). 2) ιΧπολ ., 
άνόπτω πϋρ ύποκάτω, ~ fv τινι τόπω. 
ύφ-αρηάςω, ίων. ιiη-αρηάςω' μ8λ'λ , -ιίCJομαι KOt! 

μ ΤΊν. ·IίCJΙO· ιiόρ. Ot' τ'ιφήρπασα' ώ, χαι! ν6ν, ύφαρ
πόζω, άφapπάζω κάτωθεν, άρπάζω τι κρυφΙως υπο· 
κάτω άπό τι, τό ύποκλέπτω, τό ισουφρώνωι, τό 
όφαιρώ κρυφΙWς, λαι.. suπiρer.. 2) όρπάζω τόν 
λόγον όπό τό στόμα τινός, τόν διακόπτω, ΠΡολαμ· 
l3άνω καΙ ιπα/ρνω tγώι τδν λόΥον, δtν τόν όφ/νω 
νά συνεXΙσr.ι. 
ιiφ-σρnάμcνος, ποιητ, 'ιΧντ! 'ιpαe-.dμ8Hr. μτχ. 

μία. CZOp. (f. ' ~oίι lJφαem,oιι. -
-iiφσσμα, -στος, τό (lιφαΙtιΦ)' cII, χαιΙ _ ν!!ν, Οφα· 

σμα, παν τό ύφaν8έν, ύφασμένΟΥ fνδυμα «ύφαν
τό φόρεμαι. 
ύφάω, ποιητ. ιiντΙ (ιφαΙtιΦ' 8π. τ' πληθ. fφόΦCJ'. 
ύφ-ι:ιμένος, μτχ. ποιθ. ΠΡΚ. τοΟ lJφl"μι.-- _πΙρρ. 

ίjφε~"ως=Xαλαpώς, άμελώς, ηττον 6ιαΙως fι αύ8-
αδώς, ήρέμα, ήσύχως, λ~τ; submiss •• 

ύφ-ι:ίσα, ίωv. υη-ι:ίσα (lιπό+~laα)' μτδτ.'νιρ" 
YE i~ς iάρ. ιχ' του ;Ι:ρΙζω ' έτοπο8έτησα ύποκάτω fι 
κρυφίως, έτοπο8έτησα εΙς ένέδραν: lιπ.Ισας 11.,. 
δeaς=τοπο1'lετήσας δνδρας εΙς ένέδΡον. 
. ιiφ-cκτέον, ρημ. επίθ . τ06 ;ι .... χφ . δ.Ι lι .... x.ι", 
lιφ8XτέO" ~ό)'o,,=πρέπει νά δώσr.ι τις λόγον 11 πρέ
ηει νά ύπooτηp/ζr.ι τις 11 f) ·πρέπει νό ύπόκειτα/ τις 
ι:Τ) τι. -
uφ-ClKTCOY, ρημ. ίπΙθ. το!! lJφέ1χΦ' 6ιιΤ τ'ιφέl

•• ,''' πρέπει νά άπoσύρr.ι τις ύποκάτω8εν κρυφΙως. 
ύφ-Ιλκω, μΒλλ. -έΑξω fι ... ~χδCJω· ιiόρ. αι' lι:pslJ.

.ΙΙCJ4 (πρδλ. 11χω)' fλκω, όποσύΡω, κότω8εν (η 
κρυφ/ως η κατά μικρόν Κιχ! ήρέμα, ό8οΡύ6ως) : 6φ
i~.C/J τιΜ ιιοδοΙι,,=τ.όν σύρω (τόν cτpa6ώι) μα
ιcρόν (cπιόνοντάς τονι) ._ άπό τό πόδια IlιφsT~xo" 

- _ρσ .φdr ~ό" xoetι=foupov (άπέσuρον, cέτρα600-
σαν») τό χώμα κότω8εν πρός τό μέρος των (χω
ρΙ; νdι τ6 ttOtLp'ouv cXαιμπιiρl~ οΙ ιiντΙπαιλoι).- μ',ον, 
naραΙΧdr τ'ιφΙl.0μιι.ι (ivv. Ιμβιί6αr)=σύΡω πεΡοικά 
σονδάλια ύπό τούς ηόδας μου. 

.... ει .. στο, Ι.ν. τ' ~A,IIθ. 8!}ΚΤ . μισ. ιioρ. Ι' ,;ο!! (,ψ
aallIoιι, 

.... iντσς, .!~ ιIι,lll. το!! ... eIr. μτχ. !i.p .. ΙΙ' 'ςοδ 
lJφI,Iμ4. 

..... ριιv, μ.λ>" ·Ιρψf18. fI -aeιc'CJOII ; iόΡ. αι' ~φ
• Ιe-ΙΙσcι (κρΙλ. leψoιι)' fpnUJ ύησκδτω, fpnω. κ-ρυ- _ 

φΙως, εΙσΔUι.) ΙCΡUφ/ως, είσδύι.> ύποκάτω, δι.ειά5ύω 
λ«τ. subrepe'.II ;ΙφιΙρπ. π01;"=fι φήμη διι:δ/δετο 
ευρέως.- μιτ& αι!~., άι, 'tιi #ιπέρχομιι.ι ΙΙ (~'λ~ λ.), 
έπέρχσμαι είς τινα (εΙς τόν νοΟν του) 6αeμηδόν 
καί όνεπαια8ήτως; τόν κατακυριεύω κατό μικρόν, 
λαιτ. subIre cιnlmum: Χ8ρσ μ' lJφέenaι-σιγό-σιγό μέ 
κυριεύει χαρό . 
ιiφ-cσncρος, ο" ('nό+ICJ.πέeα)· ό περl την έσπέ· 

ραν, έσπεprνός Ι -ι:ό o~δ. ·πληθ. lJφέCJπ~ρa ώ. ΙπΙρρ. 
-=περl τό έσπέρας, κατά τήν έσπέραΥ. 

ιίφή, 11 (;Ιφαl"ΙΙΟ)' τό ύφαΙνειν, τό Οφασμσ ιι πΙ· 
nlcutι lιφαI=ύφαvτό ένΔUματα. 
Έτvμ., ;Ιφιf ' vφος' ;ιφαΙtιω: σιχνσχ. Ur[)&· vιibhi· l}. 

C*νebh-)=ή ύφalνoυσα μάλλινα, ubhnιtti, umbhc!ιfI, 
unόρtί (κρατώ όμοο, καλύπτω), Ζινδ. *ubd& μ.χ. 
π~θ. πρχ. 'ν τcj'l ubdcιen& (ίπιθ. - κστεακευασμένος 
έξ ύφάσματος), νιο·πιρσ. baftcιn (ύφα/νw), ιiλδ. νβη' 
(ύφαΙνω), πιχλ·Υιρμ. webcιn, μια-Υ.ρμ. weben (ύφαl· 
νω, κατεργόζομαι, πλέκω), ιiπλ-oc'. wefcιn, πΙΧλ· 
norr. vef& (ύφαΙνω, πλέκω), παιλ·ηοrr. Icο.ngurνάf& 
(ύφασμένος), πιχλ-γ8ρμ. weρp/, ιiπλ·σιx," webb (germ. 
*vcιb- j&-, !ιχπ. *vobh-), παιλ·γ.ρμ. wuρp. (Oφaσμα)' 
ί, ίοιπ. *vebh·, *vobh-, ·ubh- (ύφαlνω)' πρδλ. παιραιλ. 
βιiσδΙ' *&vedh- *cιudh·, *vedh (δΙ.. _ν l(J.μσl). *cιug
*veg- ίν .φ !ρλ. ucιglm (ράπτω), figim (ύφαΙνω), 
σιχνσχρ. vagurιi (*νeg·)=παΥΙς, δΙκτυον, λαιτ. Ve1um 
(*vegslo-) χaιΙ vexiIIum. *Αν(β)- ιίν τφ σιχνσκρ. Q'tum 
(ύφα/νω), μτχ~ -utc!ι-l}., utcι-11, (ύφασμένος, πλεγμέ· 
νος), λιθ . cιuk/e (Ιμάς διό τούς πόδας), λ.ττ. cιukIa 
Ιlμός) (*cιu·t/a), πιχλ·πρωσσ. cιuc/o (φοΡ(!lά), *ν.ί-, 
*veie . ιiν τφ oOtvoxp_ νόΥ&tί (ύφα/νw, πλέκω), λιθ. 
νejύ. vy'tI (στραγΥαλΙζω), ΠΙΧλ-σλαιu. viJcι, νitί (πλέ· 
κω), λσιτ. νίβδ (πλέκω), πιiνται κοιτ' έπ8χ.. έκ ρlΙ;. 
*νϊί- (πλέκW, ύφαΙνωl, ίν τφ σ«νσκρ. νιilcινe(ύφα/νω, 
πλέκW), vancιm (τό πλέξιμον, ρ6Ψιμο)' δλ. κιχί Iί~ριo". 
ιiφ-"Υcμών, -ό"ος. δ'=ιty~μQw (δλ. λ.). 
ιίφ-"ΥCομαl, μ.λλ. -,Ι"";aομιι.ι· πρκ. vφ,;r,lμιι.ι, 

ιiπoθ.· προηΥοΟμαι, προπορεύομαι, όδηγώ, δεικνύω 
τήν όδόν. 2) δεικνύω τήν όδόν (8ηλ. τό,ν τρό· 
πον) διό νά γ/νη κάτι, κα80δηγώ εΤς τι, διδάσκω 
τι . 3) δθεν ΚOtΙ, ύποδεικνύω τι, συμ6ουλεύω τι. 

ιiφ-ήyησις, -.ω,. 'iι (lιΨ'ly.oμΩΙ)· τό ΠΡοηγεΤσ8αι, 
τό δεικνύειν τήν όδόν, τό όδηγετν. 
ιiφ-"y"τήρ, -ijflor. δ, Κ(ΙΙΙ ιi"y"τ~, -ον. δ' ό 

ήγούμενος της -όδοΟ, ό δεΙΚVύWν τήν όδόν, ό όδη· 
γος ιι μτφρ., ό διδάόκαλος, ό σύμ60υλος. 

δφιινσ, ιi6ρ. αι' το!! lιφαΙ"ω. 
υφ-"νιοχΙω, μιλλ. oJtaoιι (τ'lΨ'I"io%or)' εΤμαι ήν/

οχος, ήνιοχω.- 1ταιθητ., 'πΙ Ιρμ~.ων, φέρομαι (έ
λαύνομαι, όδηΥοΟμαι) δπισ8εν f) κατόπιν. 

ιiφ-"ν'oxoς, δ (ΙΜ + .)"/ο%ος)· ό fIvioxog τοο 
δρματος, ώς τελών όπό τός διαταγάς ΤοΟ t'\ρωος 
τοΟ μαχομένοu έπόνω άπά τό δρμα. 
{;φ-ήσσων, .0". γιν. -ο"ος (lιπόΗlσCJωtι)' όλΙΥον 

τι μικρότερος κατά τό άνόστημα, ~ κατώτερος 
κατό τό όξΙωμα, ~ νεώτερος κατά τήν ήλικ/αν. 

ιiφ-ΙΙ;δνω, μιλλ. -ι'ήσω'~τ'lφlζφ (δλ. λ.). 
ιiφ-'ςω, μΒλλ. -ιζιtCJω (lιnό + Τζ.)· κα8/ζω κάτW, 

ιζαΡώνω, μαζεύομαι στό Ka60ίIKI μου, συμμαζεύο
μαι, κά8ημαι στ' dJγό μουι Ι κατακα8/ζω, καταστα· 
λάζω, 6υθΙζομαι. 

ιiφ-I"μι, ίων. um"μr μιλλ . lιφtfσιιo' c16p: _' lιφ;ιxσ' 
πρκ. τ'ιφ.Ιχα. πΙΧθ. ΠΡΚ. lιφsίμιι.ι (δλ. Τ",μι)' άφ/νω 
πι;>ός τό κάτω, τό κόμνω νά χαμηλώσr.ι, τό χαμη
λωνω: lJφΙ"μι ΙCJτόtι =- κατα6ι6όζω την άντένα μέ 
τό παν/, cκατε6άζw, μαζεύω, τό πανιάι Ι ώσ. τ'ιφΙ,Ιμι 
ΙCJτΙιι (-ικατε6όζω τό nανιάι). 2) θέτω τι ύπο
κάτω, 8έτω τά νεΟΥνόν κότω άπό τήν _ 8ηλήν τοΟ 
μοστοΟ τ"ς μητρός διό νό 8ηλόσι:ι. 3, στέλλω 
τινό κόπου κρυφ/ως, τόν όηoστtλλω καταλλήλως 
ώδηΥημένον διά νό μέ έξυπηΡετήσΓ,) εΙς κόποιον 
μου σκοπόν, λαιτ, SΎbmItt.,. ιι 'ντιίlθ.ν, μ.χ. πσιθ . 
ΠΡΚ. lιφ.,μltιoς = ένεδρεύων, έλλοχεόων (όπεσταλ
μένος πρός ένέδραΥ).- • ιiμτΙΙ •• χαλαΡοΟμαι, άπο
xωρlζσμαι, υηοχωρώ, Ικ τινος πρ6yμaτo<\ ιι μaτ~ Υιν . 
π~ιxyμ., Ιιφl"μι nι, ιJΡ1ΙΙ, - μf:τpιόζω - 't'I')ν 6py"'v, 
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χατό μικρόν ήρεμώ, παΡαιτοίίμαι τι'\ς όργι'\ς Ι ,;ήν 
:II.~Πιν σ'ljμ. lxa\ χα ! ώ; μίσo~ IxplcμAI WΙ, 6,", Ι ~C} 
ιίδαιΕ! ~nΙc~oa '&'oiί ψυ χρο;; (·H~oB. )-τό δδωρ παΡαιτεΤ· 
ται (,;ρόπον ,;\νά) τής ψυχρότητας (έλαττοοται ι'ι 
ΨUX'pότης του). 2) ιiπoλ., ύπOXωρCι, Ινδ/δω, ύπα
τόσσομαι.- • ίν ,;41 πιιιθ: ιiπoλ., ύποτόσσομαι, παρα· 
δ/δομαι Ι μι,;' ιiπρφ. , ύ.πστόσοομαι (καΙ δtxoμαι) νό 
,lρόξώ τι Ι Of)orlll χlllΙ 'ν 1:~ μ,;χ. πιιιθ. πρχ. ιι.ι.ί. 'φu. 
ιd",,=νό πλέr.ι μέ cκατε6ασμένα τό παν!ό». 
. ιiφ-fΙΙTΙ, "ιιιρ. ι1ν-τ:Ι ~φΙ,II1Ι, v' 'ν. ';06 ~φl"ιu· 

ύ4ιΜστιιμι, (/JI& χρόνου, βλ. fοημι), Ι cb, μι-τ:ιιδιι,;. 
ίνΙΡΥιΙιιις; ίν ,;ιj) 'ν., χlllΙ πρ-τ:., ίν -τ:. μιλλ. 'nο.ηtοιlO 
χlllΙ ίν ,;41 ιiop. Iιml1,&,,Il1o' στήνι..ι (66λλι..ι, τοποθετώ) 
τι ύποκότω. 2) τoπoδετCι τι κρυφ/ως. 3) προτεΙ
νι..ι, ύπο6όλλι..ι, εlσηγοΟμα/ τι, . ύποόέτω, νομ/ζω R cb' 
μ ι 6 . ,;ισ. χlllΙ Ιν ,;41 μ.6σ. μιΗ. xcιΙ Ιίορ. cι', 8έτι..ι ώς 
~oιν , προΟπ08έτω: .1 μtf '1'1 nI.~c}" 'n0I1'1'tfI18I= 
έόν δέν (τι tκτός έδν) Μ δώσr.ις στερεόν τινα 6ό
σιν διό πεπο/&ησιν (έπl τι'\ς όπο/ας νό στηρ/ξι;) έλ
π/δας).- 11 πcιtητ., μι,;& 'νΙΡΥ. ιiop. δ' Iιmo'&'fl'" πρ", 
~l1η_' Τσταμαι (ατήνομαι, η &πλιδς; εΤμαι, μένι..ι) 
όποκότω ώς ατήplyμα ηώς κατακόθισμα: 'ι'ό ~tpIO'l'd. 
μ8,..,,-τ6 όπoμtνoν ύποκότι..ι, τό κατακάθισμα (ίπΙ 
-τ:οll yciAOlxto, π. χ., 'ν SV'tIQiaal π"δ, -τ:δ βού,υρον, -τ:δ 
6κοΤον 41, πιιιρσιμ.6νον ίπΙ 'tij, 8Itlζfcιvefcι. χιιιλβΤ,σιl ~ό 
lφι ..... ρ.... 2) etTtJ έμαυτόν εΙς την διόθεσΙν 
τινος διό τινα όποστολήν, όναλαμ66νι..ι νό πΡόξι..ι 
τι, δπ6σχομαι δτι 8ό τ6 πρόξι..ι (μs,' ιiπρφ. συν. ) Ι! ίν 
,~ ίνν. ,;σιύ-τ:Ίι ίνΙοτβ xcι! μs,/t ουσ.. α.ί-τ:. ~φll1'&'σμαι 
(ιπ6I1χcοι __ δΙδω ύπ60χεσιν U ι1πολ., ύπόοχομαι. 3) 
ύποτόσσομαι (ύποκύπτω) εΤς τινα Ι ώσ. χα.! μβ-τ:' ι1πρφ., 
δέχομαι νό πρόξω τι. 4) μι-τ:' σιΙτ. πρσιΥμ., ύποτόσ· 
σομαι εΤς τι, συναινCι (συγκατανεύω) εΤς τι, τ6 παρα· 
δέχομαι. 5) (ιφl11'&'oμαι dρ.v,,,=όναλαμ66νι..ι όξΙι..ι· 
μό τι (μι-τ:« ,ij, ίνν. ,οίί xcι,' ιivciyx'ljv). 6) κρύπτο· 
μαι, ΠΟΡαμένι..ι KεKΡUμμένoς, κότι..ι όπ6 τι, ένεδρεύι..ι. 
7> ύφΙσταμαι έπ/δεσιν καΙ την όντιμετωπΙζι..ι, όνθ · 
ίσταμαι, όντικρούω Ι ι1πολ., τηρώ την θέσιν μου, όνο 
rιμετι..ιπΙζw τόν έχ8ρ6ν, λα.,. subsistere. 
ύφ-opάu, iJ dI, ci.ItoQ. (ιφοριίομαι' μΕλλ . "πόψο

μαι (fπό;-δecίιlO)' 6λέπω (προσ6λέπι..ι) κότι..ι8εν, ρ/
πτω λαθραΤα 6λέμματα, λοξοκυττόζι..ι, ύποπτεύι..ι, 
λcιτ. susplc.re, suspic.&rl. 
ύ-φορβ6ς, 6 (6~ + ιpιgp,.). - tI1HpogP", Ιθλ. λ .), 

χοιρο60σκ6ς. 
6φ-oρμfςω, μιΗ. -lflιIO, Ιπ. -ιφ· φtρι.ι εΙς δρ

μον, πρcσορμΙζι..ι, KΡUφ/ως.- πιιιθη,;. χlllΙ μ'σον, προσ· 
ορμlζομαι KΡUΦΙι..ις, εΙσέρχομαι εις τόν λιμένα 11 
χαθόλnυ, ποοοορμlζομαι 
ύφ-όρμΙσις, Υι (~φOρμlζιlO)· δρμος (λιμην Χ. τ. δ.) 

κατόλληλος πΡός προ06ρμιοιν (πρός όγκυρ060λΙαν), 
"(~ν .. δρμος, λιμήν. 
ϋφος, -εo~, 'td'=vtp, (βλ. λ.) . 
Ιίφ-όωσι, έπ. ιiν,Ι (ιφώrιι, Υ' nA'ljQ. t«lll Ιιφά,.. 
Ιφ-υδρoc;, ο" (~πόHΙδιIO(I)· ό ύπό τό Οδωρ έργα· 

ζ6μενος (η εύρισκόμενοςΙι ό ύπ06ρύχιος(!πΙ /Jύ,r.υ) • 
.... -ιιίΥόρσς, -ου, δ, Ιιιιν. -aΥόριιι; (tίψι+dΥΟΡWιlO)' 

ό μεγαλορρήμι..ιν, ό μεγαλήγορος, 6 ύψηλCις όγο' 
ρεύι..ινόκ6μη καΙ περl μΙKρCιν καΙ ταπεινων, ό καυχη-
~oλ6γoς, Ko~πoρρήμι..ιν. . 
'.-σuχcνCω, μιΗ. ·tfl1ι1O, χcιι -ύ.aυχcνfςu, μ.Η. 

-ΙOιlO «(ιψιινχ'Ι,,), ιφατCι τόν αύχένα ύψηλό, περι· 
ποτ'- όγερWXι..ις· 
ύt-σύxιιν, -,,.o~, 6, '11. (tίψι+σι~%tf,,)· ό κρατCιν 

τόν τΡόχηλον ύψηλό, ό 6οδΙζων cμέ τό κεφάλι ψη
λό», ό 6οδ/ζι..ιν όγερώχι..ις, ό γ9υριών υ ίν,ιίί8ιν, μ-τ:φρ. , 
ΜCyαλoπρεπ~ς, ύπεΡύψηλος 11 μτφρ. dισ. όγέρι.ιχος, 
γaOρoς, ύπεροπτικός. 

' .. cΡC .... ~" xcιΙ (ιΨ'l,.φtf~, χσιΙ Ιφ6ιοφο, (Ιψι 
+4,ιιΡΦ)' 6 fxwv ύψηλι!ιν 6ροφην (στέΥην). 

ύΨ-ιιχι'ιι;, -~~, Υιν. -Ιο, (ΙΙψι+t}χο,)' ό ι'ιxCιν tΙς 
τ6 δψη, ό ύψηλό ΧΡεμετΙζι..ιν, μέ τεντι..ιj.ιένην τι'ιν 
ι(Σφολήν πρός τό δνι..ι. 
·Υ ...... , 'πιρρ. ώ, -τ:δ ύψου, ύ",ό81' ύψηλ6, εΙς τ~ 

uψrt, δνι..ι Ι εΙς τ6 όνοικτόν πέλσγος, «στ' 6νοικτό» 
11 .. Ot~τo6 fσχ'ljμcιτΙσθ'lj τό αυΥΧΡ. ~ψΙιIOt' xlll ι,ψlr:.
,ο,. rιπίo8. tίΨΙI1,&,Οi. 

Έημ.: ,ίψι, (ιΨOiί, ()ψ68-ι, ι,Ψ80C, lJίΡόfJ.ι,,· v. 
φι .. (συΥΧΡ. )· iίψιa'&'o~ - vψΟi ' lιΨ'lλ6, ' πρδλ. ίJn:α· 
,1,0" .τ,cι ΑIIt-τ: . SUS (*supS) ίν τιj\ susque deque (όπό 
δνι..ι fι..ις κότι..ι), Ιρλ. δΙ U&s · (*oup-su), gall. uch, 
corn. ugh, bret. uc'h (δνι..ι), ίρί .. uasal <*oupseIo-), 
9σll' ucheI, corn. hubel, bret. uc'hel, gauI. ΟίίξεΙλο", 
-ο UxeIIo- (dίinum)=ύψηλός, πα.λ -αλ-χυ . VYliokiί (ύ· 
ψηλός) (!ιιιπ. *ίiΡSO'): fme. ν .... ό (βλ . λ.), παιλ-Υιιρμ. 
n f > Υιρμ. ι. υΙ 
ύ",t-βδτ"" ο" (ιιψι+β«l"ιΙΟ)' ό ύψηλό 6ο/νι..ιν, 6 

ύψηλό περιπατCιν U ό ύψηλό lστόμενος, ύψηλό εύΡι
σκόμενος U ό ΙΙψηλήν 66σιν fxwv (έπί τρΙποδο, π . χ.). 

•• ι-βΡCμcτιιι;, ·ου, 6 (ίJψι+Pρέμω,ι)' ό ύψηλό 
βρέμω,ι (βλ. λ.), ό ύψηλό 6ρoντCιν, ~πΙθ. ,;ο!! Διό,. 

'.Ι-ΥCννιιΤοι;, ο" ({fΨI+Υ8""άω)' ό έν οψει γεν· 
νηθεlς n ό ύψηΜς κσταγι..ιγής 11 ό ύψηλός γινόμενος, 
κατοκόρυφος. 

ύ.Ι-yuιoι;, ο" (iJψι+yvίΌ,,)' ό fxwv ύψηλό yιιlcι 
(βλ. λ.), ό fxwv ύψηλό τό μέλη τοίί σώματος, ό ύ
ψη λόκορμος, ύψηλός. 

ύψt-ςiίΥoc;, ο" (tίψι+ζ~yό,,)· ,π! τιlν xαι8Laplt,;Cllv 
-τ:6Ιν χωπηλcι,6Iν -τ:ιδ~ πλοΙων, ό καθήμενος όψηλό έπl 
τοΟ καθ/σματος τCιν Kι..ιπηλατCιν, Τι ό καθήμενος 
έπl όψηλοΟ κα8/σματος κι..ιπηλσσlας n μtφρ., ίπΙ τοίί 
Δ16" 6 fxwv τόν 8ρόνον του ύψηλό, ό όπερόνω 
πόντι..ιν έδ,:,εύι..ιν κα) τό πόντα Kυ6ερνCιν. 
ύψΙ-δρονoc;, ο" (iίψ,+8-ρό"o~)' ό fxwv τόν 8ρ6-

νον του ύψηλό (έπΙ θ.ων). 
ύψι-ιιαριινoc;, ο" (tίψι+ιcιίρ""o,,)' ό fXwv δψηλι'ιν 

(/J'ιjλ. ύψηλό κειμένην) την κεφαλήν U μ-τ:φρ., ό έχι..ιν 
ύψηλήν KOΡUφήν, ύΨικόρυφος, πανύψηλος (,κΙ Οίν
""ων) . 
ύΨΙ-ιιέΙcu8ος, ο" (ίJψι+ιcΙ.ι."f.o,)· 6 δaδ/ζι..ιν 

έπl ύψηλης (όνηφοριΚι'\ς η ύψηλό κειμένης) 6000, 
ό 6ο31ζι..ιν έν TQ rιψει. . . . -
ύΨI-ιιέρaTa~ 4,ερόκλ. cιΙτ . τοίί tJψlιc.eιlOf. 
ύψΙ-ιιε:ρωι;, ω", γεν. -ω (νψι+ιcέρoς)' ό fχων ύ

ψηλό κέρατα (οΤιχ '11 Hllt'f0;) 11 ir.:ιψ~~ χσιΙ Ι-Τ:8ρόχλ. 
cι!,. έν τ;:) ι:Ρ ρ χσε ι {,ψ,,.έραr:α nέr:ecι" (lllv/J.)=6pό
χον ύΨικόρυφον . 

ύψΊ-ιι;ομoc;, ο" (νψr+ιc6.u,,)· ό fxwv ύψηλι'ιν κό· 
μην, ό fxwv ύψηλόν φύλλωμο (έπ! /J'v/Jplllv), ό ύψη
λός, ύψΙKόΡUφoς_ 

ύψΙ-ιιομιιoc;, ο" (υψί+,.όμnoς)· ό μεγόλι..ις κομ
πόζι..ιν, 6 ύπερήφανος, ό μεγαλορρήμι..ιν, καυχημα
τ/ας , μεγόλαυχος.-βπΙρρ. -ιcόμn~όγερώxι..ις, ό
λαζονικώς, μέ κouχησιολογ/aς . 

ύφΙ-ιιριιμνoc;, ο" (νψι + xe,lμ,,6s-)' ό fXWV ύψη
λαός Kρημνc!ις (ΙπΙ δρου,) Ι ό Ι;Ικοδομημένος tnl ύ
ψηλΟίί κρημνοίί. 

u.t-loφoc;, ο" (iJψιΗ6φο,)' ό fXWV όψηλόν λό
φον . ύψηλην KOΡUφήν. 
ύ",Ι-μέΔUν, -ο,,'&'ος, 6 (ιιψι+μιιJc») ' ό tν τcι δψει 

6οσιλεύι..ιν (Kυ6ερνCιν), ΙπΙθ. toll ΔII~, Ι μ-τ:φρ.; ό ε/ς 
τό ϋψη έκτεινόμενος, ύψηλός. 
ύΨΙ-μέλσ8ρος, ο" (ΙΙψι + μι.ιο8-,ο,,)· ό ύψηλός 

Ι;Ικοδομημένος, ύψηλός Ι ό όψηλό O/KCιν, ύψηλό 
κεlμενος-

utJ-vc"", ., (Ιψι + .Ιφo~)· 6 KατOΙKCιν ύψηλό 
εΙς τό νέφη. 

ύΨΙ-ιιδΥιΚ, Ας (ΙΙψι + _γif"σιι)' ό ύψηλό (έν TQ 
Qψει) πεπηγμένος (έστερει..ιμένος), ύψηλός. 

'IjIt-ncδoς, ο" ({fψι+.πέ&ι,,)· ό fXWV ύψηλόν f
δοφος, ό ύψηλό κε/μενος. 

ύ.r-ιιcτήεις, 8110CΙ, .. , ποιητ. rlvtL (ιψιnιη~ (δλ.λ.). 
'",Ι-ιιCτιιΙoc; ο" (ίJψι+m,&,,I.ιο,,), Ιων. χlllΙ ίπ. ciνtΙ 

'.ΙιιCΤ61ος (ίν χρτ,αιι cb' -τ:δ (ιψlιcoμo~, δΑ. )..). ό 
fxwv ύψηλόν φόλλι..ιμα, ύψικ6ρυφος, ΙΙψηλ6ς. 

,.Ι-ιιCτιις, -ο", 6 (iJψι+m'&'ομαι)' 6 ύψη>4 πε-
τόμενος, ό ύψηλό πετCιν, ό μετέι..ιρος. 

.ψr-ιιcτι\ς, ., (4Jψι + .... ln,&,OJ)· ό έκ τΟΟ δψους 
~oών, ό έξ ούΡανοΟ πεσών, cούρανοκατέ60τος». 

6ΨΙ-ιιοlις, 6, '11 (#Jψι + n6OΙa,)· ό ύψιaτoς έν. T1.i 
tauTOO π6λει, ό ύΨΙστης τιμι'\ς όπολαϋι..ιν tv αύτι:Ί 11 
ό πολ/της όΥερώχου πόλει..ις Ο ό ύψών τήν I:9uTOO 
π6λιν. 

"7I.T-ιιouι;, 6, -1) , '110"", t6, γιν. -oπ."o~ ('ψι+nοVr)· 
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6 έχων ύψηλοίις πόδας Ι ό ύψηλ!!ι δσδlζων, ύψηλό 
πατώ ν, υψηλός. , 

ιίψΙ.ιιiloς, .. (~ψι + _1,,)': ό fxwv UΨ"λός 
πύλας. 

ιίΨΙ.ΙΙUΡyoς, .. (4iψι+mίfjιor)' Ά ό Ιχων ύψηλoUς 
πύργους.' ' , 
υψιστος, 'Ι, .. , 6πaρθ. ίll -ΙΟυ ίπιρρ. ίίψι . (δλ. λ.): 

"" )'.αί νυν, CιΨΙOτoς, ί.ιψηλότατος, ύψηλότατα κεΙμε
νος i! ~ιί vψιοτιι = ό ούρανός, οί ούρο"Οι. 2) ίπΙ 
πpoαώπω~, ό όνωτοτος πόντων, ύπέρτατος (ίπΙ τοδ 
Διό, π. χ. ), ό διαμένων ύψηλά, 3) ίπΙ ιςρctΥμι:iτ_ν, 
τ6 C'ιψιστoν, τ6 ύψΙστην όξΙαν ' έχον. 
IitTTcpoς, ιι, ο .. , αιιτχρ. ίΧ τoίl iJtlpp. 'φι' uψΗ

λότερ<Jς, ύψηλότερον κεΙμενος, όνώτερος. 
ύΨΙ-φΙ';ς, ir HiψI+φιior)' 6 ύψηλό φαΙνων, φω

τΙζων, ό ύψηλ6 όκτινο6ολών 11 ό μακρ68εν φαινό· 
μενος . 

iΊΨ.",ν{ις, ., ('ψι + φσ ..... α.)· ό ίιψηλ6 φαινό
μενος, ό tv TCJ οψει όρατός, ό μακρόθεν φαινό· 
μενος, 

'ψl-φόριιτος, .. (νψι+φοι •• )· ό ύψηλ6 (εις τό 
ύψη) φερόμενος, ό alωρouj:lEVoς εις τ6 αψη, ό μετ
twp?s. 2) μ _Υν.. ό εΙς υψος φέρων, ανωφερής. 
uψΙ-φρων, -οιιο" δι i. (Vψ.+φeήιι)· δ , ~ψιllό· 

φι_ (δλ. λ.), ί.ιπερήφaνoς, μεναλ~xoς, μεΥαλο, 
πρεπής, 

.ψl·lcιlτιις, -Ο", 6 (vψι+χσΙ"J)' ό έχων ύψηλήν 
χαΙτην, ό τρέφων (fχων) μακρόν κ6μην. , 

...... ν, .. , 'yaν. ·otιO" ποιητ. auY1tP. ix 'τοβ ί_ιρρ. 
iίψι (χρ6λ. 'xcti ~ψΙι~or). ' 
.ψόkν, iItIpfi. (4Iψor)' έξ OΨOU<;, άn6 UΨΗΛά, 

όνω8εν, όπό έπάνω, λctτ. deιuper.- •• , τό .η,.ν 
(δλ. λ.). ύψηλό, tv τΙ;Ι Cιψε:ι, δνω, έπόνω. , 
...... ί_Ιρρ, (.,). ~ w fφoi (δλ. λ.),ύψηλό, 

. , . 

δνω, εΙς τό δψη Ι μaτιi yaν., ύΠ6Ρόνω τιν.ός, έπόνω 
όΠ9 τι(να). . ' . ' 
*'~ ... <,ψΙ +&eOφo$)' ό έχων ύψηλι\ν 

όροφήν; δψηλήν στέΥην. ύψηλόν θόλον. 
ύψος, ' ".or, τό (Ιψι)' ., χαΙ' νσν , Cιψoς Ι τ6 ι)ψη

λότατον αημεΤον, ή κορυφή Ι ή οιίτ . l1ψor iν ιiKO)" 
.Xρ+,αΙI-Kaτό τ6 σψος,' εΙς τ6 ΟΨος (iν ιiντιδlOlοτολt 
πρός τό .... ""'ο" δλ. ί .. λ.). ' 
. 'Ψ'σc, 'πΙρρ. <Ιψο,)' nρός τά C'ιψη, πρ6ς τά 6νω, 
ύψηλό .. έπάνω. 
ιίψ_, ίπΙρρ. (l1ψο,)' ύψηλό, έπάνω, δνω. 

, ιίΨ6ω, μιλλ, -ώ.ω· άόρ. ιι.' ίίψωΟΩ' ιτcι8ητ" μιλλ. 
~~".oμαι· ιiόρ. «' ~ψώ""'" (,ίψο,) ' άι, Χ!1Ι νlΙν ι 
ύψώνω, tνεlρω όψηλό, σηi<ώνω ύψηλό, όνUΨΏνω, 
~ω, έξιιψώνω. 
. μα, 'Cl,-or, τό <4Iιp6cιι)' cb, xctt νιiν, δψωμα, OΨOC;, 
-τ6 ψfιλoς» ιι άνUψωaις. 
-Υ-Ω, μaλλ. ,,,.. ιi6ρ. α: Ισιι' μία. μaλλ. 'σομα ι 

(iν nctIIητo iνν.)· .Itct8. ιi6ρ. cι' fσBoι,.' ιτρχ. Ισμα.· 6ρt. 
χω, ατέλλω eρoxήν Ι ποτΙζω, όρδεόω, νερώνω,ύ
ΥΡαΙνω, -μουσκεύω»" ιJ "ι~ Vh - ό θεός Βρέχει 
(στέλλει 6ροχήν) Ι ιJ z.v, w...-b Ζεύς Ι6ρεχεν (έ
στελλεν 6ροχήν, tnoIEI 6ροχήν) Ι iνblpI, ομbl' fι 6'10-
μαατlΧ'ij fjρCσιτο ιτctpcιλlικομίνη, χσιΙ τό Υ' 'ν. ι.. Ιχιι
το ιiπρoα., ., τό , ACΙΤ. ρlυl' (-6ρέχει, «πέφτει 6ρο. 
χήι) Ι .1 ι. .. =έάν t6ρεxε Ι xct! x!Xτdι μτχ . ιϊιτολ. ,_ 
~o, Λ'οlΑφ =- tν ~ Ι6ρεχε πολύ (Kατc:ιρpaKτω&ί)ς)Ι 
",olv ' •• .,.rο,-όφ· ού t6ρε:ξε πολό ιι ίνΙοτ. μaτa σιΙτ. 
to!i τ6που : Inτιl 1"01" ον,. Ι. Φ θι),,, .. ('Βροδ.) ~ 
έπl .έπτά Ιτη δέν Ι6Ρεχεν εις την Θήραν Ι oυXνιJι 
μιτck αοο'τ. σιΙτ.: ioc Μ-.δ. - f6ρεξε xρuσ6φι.- • 
πσι9ητ., πΙ 'τόπCDν, 6~'xoμaιL: ,."".ιι.. ΩΙ θll/lcι -
έ6ρ6xηoaν αl 0Ι\6οι, t6ρεξεν εΙς τάς Θή6aς Ι ιJ.,ιι 
Inσιι=t'\ xc:ιpa 6ρtxεται (6ρtxει. ηΙπτε 6ροχι'ι cIς 
τήν χώραν); 



φ 
Έν ταΤς Ίνδοευρωπαίκατς γλώσσαις τ6 Έλληνικόν φϊ όντιστοιχεΤ : έν ιό:! Σανσκρ. πρός τ6 bh, ' 

έν τι:\ lενδ. πρός τό b, έν τι':j Λατιν. πρός τό f rϊ (έν μέσ<;J λέξεως) πρός τό ' b, έν τι':j . Γερμ . , Σλαυ., 
Λιθ. πρός τό b' π. χ. 'ΙΙέφ-ο" 'ΙΙεφ-έλη: σανσκρ. nabh-as, λατ . nub-es, neb-uIa, παλ· γερμ. neb-a, σλαυ. 
neb-o.- φα-, φη-μΙ, φαΙ·'ΙΙω : σανσιφ. bhιI, bhd-mi, Ζενδ. bd-ma, λατ. fa~ri, σλαυ. ba-jatί.- φέ-ρω : 
σανσκρ. bhar, bhar-dmi, lενδ . bar, λατ. fer·o, γοτθ . f.air-a.- φρατ-ήρ: σανσκρ. bhrdt-ιI, Ζενδ. brdt-ar, 
λατ. fr&t-er, γοτθ . brδth-ar, παλ -γερμ. bruod-ar, σλαυ. brat-ru. 

Έν τ~ ΛατινΙK~ καΙ ταίς νι:::ολατινικαΤς γλώσσαις παρίσταται διό τοϋ ΡΙΙ.- Έν lrj 'IτaλΙKι':j γλώσσr:\ ' 
πόσαι αl έκλατινισθείσαι Έλλην. λέξεις γρ6φονται διό τοϋ f' λέξεις δέ EXOVOΦ κοινήν τήν ρΙζαν έν τ~ 
ΈλληνΙK~ καΙ ΛατινΙKι':j γρ6φονται διό τοϋ φ καΙ f έν όρXι':j λέξεως : φώρ: fur, .Ι"αι : fari, φέρε,,,: ferre. 

Ό ηαρaτι~έμενoς πΙναξ rιαpέxει τό σχημα τοϋ φϊ έν τοίς έπl μέρους έλλην. όλφαβήτοις: 
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~2 
c: ΑΡΧΙΝΟΥ 

Πlναξ δεικνύων τ6 σχημα 
τοΟ φί έν rQ ΈλληνικQ (πανελ· 
>.ηνl~) όλφα6ήΤ<;J κατό τός 
~Koλoύθoυς ΤΡεΤς περιόδους : 
Ι όπά των όρχων τοΟ 40υ αί. 
n. χ. μέχρι τής ύπό των Ρω· 
μοΙων κατακτήσεως της ··Ελ
λάδος_ 11 όπό της ΡωμαΤκής 
KOΤ9KτήσεWς μέχρι των χρό
νων . τοΟ AUyoίIorcu . 111 όπ6 
rwv χρόνων τού Αύγούστou 
μέχρι τοΟ "Ου αl. μ . χ . 
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.,., φί, φcί, τό , ιixλιτ.· τρ εlκoaτόν πρWτoν γρόμ. 

μα τοΟ Έλλην. όλφαβήτou' άι, ιiριθμ'l1Τ. φ' = 500, 
iv Φ ,φ=500.000_ 
Τ6 σσμφωνον φ προ'χuψsν ίκ' ,ου χιιλοφ. n χ<χΙ ,ου 

ιϊπ<Χχολουθοσντο, οι!ίτό /)οι,,60, πνισμιχτο" προτου δ' ιϊπι· 
VO'ljQij ,6 νίΙν ίν χρήσβι Υρci.μμοι , ίΥρ ci. φβΤ'J ΠΗ, ίν δί ,ij 
Λoι,ινικ~ ποιρΙστιχ't,Ο διόt τοσ ph, κοιΙτοι το φ ~'t" ij/J'Yj 

αΖΙΚΟΝ ΑΡΧΑ1ΑΖ Ε.ΔΔΗΝ. r.ιωΖΖΗΖ 

ιiν χρήσΕ Ι πpό~ <t1l(?<ia t", a t'I του f τυΊν Εκ τΤις ΛιχτινιχΤΙ, 
ειλ'/]μμsνων λι!~ι'O),1 (FabIus: Φάβ,ο,). 
Άλλο,ώαε" του φί έν ,ιχ!ς έπΙ μ!ρι;.υ; ~ιαλιlxτoις : 

Ι έν t'ij ΑΙολ ., Δωρ . κΙΧ ί Ίω·ι. ,ό a uvutttipxov διχσυ ttvs i}
μα συχνά έξέπ ιπ τε κιχ Ι τδ φ ιΧπβμεν Ι! καΙ έΥρci.φετο π, 
απω. συ 'ιέ ?'/] ε :ς τάς λέ;ε :ς &απάραΥο', ΗαΠός, απ6,
)'0" απο'llδύλη, σπvρά, ιiντΙ &αφάΡΙΧΥΟ' , λtαφo" 
σφ6)')'0" σφο"δύλη, αφllρά.· ιi't ιθέτω. πα:;> &. τοΤς Άτ
τι)(οίς τό φ κείτιχ ι ένΙο τε ιiντ: τόίί π , ώ; φιι"6,, φά
τρα ciH: πα,,6ς, πάτριχ . - 11 S'I τ~ Αίολ . , Δω ρ. κ", ί Ίων . 
τό φ χεΙτ", : E~ ' oτε χ.τ Ι του lJ.: φήρ, φλάω, ιΧντ Ι 
lJ.Jfe, lJ.Adoo . 

Τό φ !λιχμ51νετο έ'lίo~ε ώ;; 1:ιπλ ουν σύμφωνον , , 6 /) 5 
π ~ό ρ;ιJ τoϊί ~p α;χίι φωνηε'ι . xilιθ ί .,-ια το τό τε θίΟΞ ! μιχχράν : 
αφ" όι~ε ! σπφ,, ' τ? φαινόμινον το στ'.) εμφαν Ι ζ6τα ι παρά 
παλIιtΙQ ΤS ΡΟ Ι' έπικοίς; κ!ΧΙ iAcys tιxxot; ttO l 'Yj tιxt., κ", Ι εΙ/)ι
YolQ; ε Ι;; τ«ς λέ~ ε ι; σφιr, σκυφο" Ζεφύριο" φιλό
σοφο • . 
φά, ~ωρ. κ« ί π ο ι η τ . αν τί Ιφσ., έφη, του φημl(βλ. λ .) . 
φάανδCΥ, Sκτsτ . ci 'lt ! φά"lJ.ε", έπ. civt ! lφά"lJ.η-

σα", Υ' π λ 'lj!ι · παθ. ciop. !Χ ' τ ()υ φα{"ω. 
φqιάνταΤOς, η , "", έπ, ίιπερθ . τ'.)ίϊ φιxιr'l'ό, (β7 .. λ . ) . 
φaάντcρος, α, 0'11, 5π. συγκρ. του φσ.ε,,,ό, (βλ . λ . ) . 
.ΑΓΕΙ-... , ίων. φaΥέclv, ιiπ. φαΥέμcv, ιΧπρφ . ,ου 

έφίί.)'ον, άΥευ ένΞσ ;; . εν χ ρ 'ήσε ι , λ ",μ'l.i ιχ 'lομ Sνοu (του · έ'φιχ
)'0'11 ) ώς cXop. ~ ' 't 'J U lalJ.loo· τρώγω , κατα6ροχθΙζω 
(ΙU ι· « ί τ . ) 11 με τ" Υεν., τρώγω f:K τινος, τρώγω όπό τι, 

11 Υενικώ. , καταβιβρώσκω, καταβροχθΙζω, καταναλΙ
σκω, κατασπαταλω_ 

ΈΤllμ.: φα~·εϊ,,· ψιχ)'αι; (Υεν, -α Yj ' -o;;)" φιιyέιJιx,,,ιx ' 
π ρ5λ. Ήσυχ. «ψιχ)'6 .. ε, · α,ιxγό"ιrι;, )'"dlJ.o';. · λοκρ . 
πιχματοφιχ)'εϊ" (= Μ,μενε,,,, δ"μοσ,ο;;r) : σάνσχρ. 
bhόjalί , -Ie (δια ιρω, μερΙζlιJ), bhάga-!:ι (διανόμευς) 
[= Zεν~. ba)'a, παλ-ΠΒρσ . bag&- (= κυριος 'θεός) , 
ι!λλ . εν σ υ '/θέ τ ο ι ς; -φά)'ο,], bhόga-1;ι ' (πλοΟτος , εύτυ
χ Ια), bhάk~atί (άπολαυω , καΤΟΥαλ Ισκω), ztve. baxta· 
(δεδομένος κατό μερΙδaς), baχ§altl · (διανέμω.)· πp~λ. 
κ<χ Ι τό πιχρ' Ήσυχ. «ΒΙΧΥιχίΌ,' Ζ,,,, . Φρvγ,όi- Ι ('ιό 

όποίον συ 'ι iπτουσΙ _ινl, ' πρό"ό φ'1)'ό, < Ισι:πΌ *Dhίϊ.~-), 
π<Χλ-σλαυ. u·bogi1, ne-bogu (ότυχής), bogatiί (Πλού
σΙ::Jς),. bogi1 (θεός), ie Ια!': : *bh&g- (διαμερΙζω). 
φσΥCΙ;, ίπ. ιiντ! Ιφiί.γιrι;, ε' Ιν. ciop. ε " βλ . φιx)!ιrϊ" . 

fJ7 



tόS8 φάΥaσι-φα(νω 

φάΥασι, έπ, ιiν1:Ι φά)'11, Υ' 'ν. υπο •• ιioρ.I5'· βλ, φcιy_ϊ". 
φδΥIΙ0ς, δ' όρνΙον, δταν καταστι:1 φαγώσιμον, fι 

δταν όρχlσΓ,\ νά δόσκΓ,\ , 
Έτu.μ,.,: φάΥιλΟi, εκ του φαΥ_ϊ", πρl5λ. θιοχρ. Ι 6 

cχιμάρφ δι xcιλό" Hρέcι~, lfIl:_ χ' &μέJ.ξl1i-. 
φάΥος, δ' (φαΥει,,) , ώ, .ό νυν «φαγός» (CΙ1lμ.ιω· 

τίον δτι . '11 λ, φIIyiί.i .Ινοι! ιiρxoιΙoι, ιiπcι:ν.ωσoι πcιpdt 

Κραι..ιν, 451), λαΙμοργος. 
φάΥΡος, δ' ε1δος lχ8ύος, χοιν. «φaγρΙ, Τι φαγ-

γρl».- 11 ίν 't7j διcι:λ, ,;ων ΚΡ1Ιτων, δκ6νη, . 
ΈΤUμ,ι Ι φάyρo~ (Ιχθό,)' πρ6λ, Ήσυχ. cφά"ωρo~' 

tXt'JoVi nOIoi- «*φαΥρωρος χαι.τ' ιiνoμ,) , φαΥρώΡΙΟi' 
θεωρεϊται.ι πιθαι.νόν ι5τι δ ίχθίι; ουτο, όφε!λΒΙ τό δνομά. 
του είς; κά.πoιcι:ν δμοιό1:'ιjΤΟΙ του σχ-ήμαι.τό; του πρό; τό 
τη; ιiκόν1lς; <φά1'ΡΟi ιιγ ιiπoκλε Ι εται.ι πά.ντω; ίτυμολ. 
συΥΥ, πρό; τό φα1'ιϊ",- 11 φά"ΡΟi (=άκόνη), και.τά. 
τιναι.ς; πρίπιι voc ται.υτισθ7j π"ό; τό ιiρμ . bark (Ιαπ. 
*bhag-ro- iΊ bhag ·rο·)=όξύς δριμύς, σκληρός κλπ.' 
(βασ. σ'ljμ. όκανθώδης, κοπτερ6ς, τροχισμένος), πρl5λ. 
φοξός (=όξυκέφαλος)' κατ' άλλου; Τσω;; εκ 'tGU *φρcι-
1'eOi κοιτ' ιiνoμ. , 
φδΥωντι, δωρ. ιiντΙ φάΥωαι, Υ' πλ1lθ. ιioρ. β' Ρλ. 

φcιyεϊ". 

φάε, Υ' Αν. πρτ. τοίί φάιιι, 
φσε80ντίς, -ίδo~, ,11, ΠΟΙ1lτ. ιiντΙ φcιέ80vαα, θ1lλ. 

τοί} φαέ-θω" (βλ, λ) . 
φaέθω (φάο.) · λάμπω, στlλt3ω, φωτΙζω, φέγγω' 

ιiπαντι; μόνον έ 'Ι τ1) μτχ. φαέ-θω,,=λόμπων, όκτινοδ0-
λων Ο ivτεuθιv, φαέ-θω" ώ; ό'jσ. κεί1:αι ιiντ Ι τοί} ήλιου 
11 o~δ, πλ 1Ιθ., nά""vχcι xcιl φαέ-θo"ΤCΙ=νύKτα καΙ ή-
μέραν, νυχθημερόν. " 
.αέθων, δ, 61; κύρ. δνομ. (κυρ . μτχ, του φαέ-θω, 

ό λόμπων, στΙλβων), εΙ, των θuμοειaων ιππων τYί~ 'Ηο ίι;; , 
των φ&Ρόν'tων τό φω~ δΙ;; τοίι, iνθΡώποu;. 2) υίός 
τοΟ\'ΗλΙου, καταστίι ; πeρΙφ'l)μ?~ ~ι:'.ι τ.ην ιiναΤΡοπ'ijν 
του Ι;φματο;; του 'ijλΙου. 
φάειν6ς, t7, 6", ΠΟΙ1Ι't . φσι:ννός (φάο5')' ;ΤΟΙ'l)Τ. 

ίπΙθ., λόμπων, λαμπρός, άKτινOt3όλoς, έστιλδωμέ
νος, στlλβt.Jν, στιληνός.- συΥΚΡ. φαει,,6τερο5' . 2) 
ώσ. ~αΙ ι!πΙ τη; φωνη, (ώ; κα Ι τό λcιμπρ65'), καθαρά, 
διαυγής, εύκρινής. 3) Υινικω., λαμπρός, έξοχος, 
περιφανής. 
φσεΙνω, ΠΟΙ'l)Τ. τύπο;; τοί} φα;"ω ' λόμπω, δίδω 

(έκπ'έμπω) φως, φωτοδ0λω. 
φσεννός, ή, ό", Itot1lt , _ύιτο; 'tOU φαε,,'Ο5' (βλ . λ.). 
φσεσί-μ6ροτος, ο" (φάοn-βροr6,) ' ό φέcων φως 

εΙς τούς θνητούς, ό φέγγων (φωτίζων) τούς θνητούς. 
φαεσ-φόρος, ο" (φάοri-φέρω)' πρΟλ. K(ti φωσ

φόρος' ό φέρων (κομΙζων) φως, ό δίδων φGις, 6 
φωτΙζων. . 

φάιι ouv'tjp. ιiν~Ι φάιcι, πλ'l)θ. του ' φάο, . 
φ",ί 'iι φΙΙι, πρστ. ίνιστ. κα Ι ,χορ. 6' του ' φημί. 
.σΙaξ, -ίixo~, -π. καΙ ίων . Φαίιιξ, -"XOi, δ ' εΤς 

ίων Φαιόκων, ,ων κα'tοικούντων (και.θ' ·ΟμΥΙρον) τ.ην 
νηαοψ Σxερ;cι" ('tijv vuv Κίρκυραν), πεΡΙφ'ήμων νr.ιυτικων. 
. φaιδΙμόεις, εααcι, .", ΠΟΙ'ljΤ. τύπο, τοί} φcι;διμo~ 
(βλ. λ . ). _. 
φCΙΊδΙμoς, (ηi, ο" (φαί"ω)' λαμπρός, λάμπων, 

φWτlζων, στΙλt3wν, άπoστIλt3ων 11 μτφρ., περιφανής, 
περlφημος, ένδqξος, λατ. Cl4rus, ίΙΙυιΙΓίι. 
φαιδρό-νους, ου" (φα'δe6n-,.οii~)· ό έχων φαι-

δρόν νοϋν, εϋ8υμος. 
φα~δρός, _ά, Ο" (φάω, φα;,.ω)· ό λ6μπων, λαμ

πρός. ό άκτινοl30λωv 11 μ,φρ., ό άκτινοβολων έκ χα
Ράς, ώ, καΙ ν&ν φαιδρός, είιθυμος,cάνοιχτόκαρδοςι, 
γελαστός, ιχαρούμενος ».- ι!πΙρρ . φαιδρώ.=εύ8ι). 
μως, μετά φαιδρότητος. μετά χσρός " ώ~ Ιιτίρρ. κιτ
τιχι ώα. καΙ τ~ o~δ. nA'l)e . φαιδρά. 
Έτvμ.: φα,δρ6~' φαιδρ6ω' φcι,δρv"ω' φαίδιμΟi, 

φcι,διμ6ει, (φαιδ,·: φα,δρό., I!~ελ. xiίδ,-: xiίJe6i)' 
"αιδeό,= λιθ . . gedras, gaίdrύs (διαυγής, φαιδρός), 
πρl5λ. Ίλλυρ, κύρ. 0'1. B4ed4rus' Ικ ;:.ι ; . *g"hai-d-, 
·g"hai-d-· βλ. καΙ φαιόi. 
. φaιδΡότιις. -"τοg, ή (φαιδρό,)· λαμπρόtης, άκτι

· νοβολlα.- . 11 μΤ~F ., ώ-ς; και.! νυν , φαιδρότης, εύ8υμΙα, 
χορό, εΟδυμος διάθεσις, Ιλαρότης. 

φaιδρόω, μιλλ. -όκιω (φαιδρόi)' κα8ιστω τι λαμ
πρόν, ,6 κόμνω νό λόμπΓ,\.- 11 μτφρ., _ν ΤΦ ποιθτιτ., 
εΤμαι φαιδρός, εΤμαι είιθυμος. 
φaιδρύντρια, '11' ή πλύντρια (σπαργόνων), ή πλύ· 

νουσα τ6 σπόργανα l3ρέφouς. 
φσιδρυνω, μιλλ. -tί"ώ' ιiόρ. α' έφαlδρ'''cι (φα ι

δρ6~)' πλύνω, K~αpίζω, λαμπρύνω, κόμνω τι νά 
λόμπΓ,\.- 11 μ'tφΡ., καθιστω φαιδρόν, προξενω χαράν, 
σκορπlζω εύ8υμlαν, χαροποιω.- πιχθ1lΤ., πληροΟμαι 
χαρός, γΙνομαι είι8υμος. 
φαιδρ-ωιιός, ό" (φcιιδρόri-ωψ)· ό έχων λάμπον 

δλέμμα, ό έχων φαιδρόν (εϋ8υμον) τήν Ι;Ψιν, χαρ· 
οπόν τό δλέμμαΌ 

φαΙιι., .~κτ. _ν. Τι ιioρ. 15' .ου φημ; . 
φaικάς, -άδοi, '11 (φάΟi)' εΤδος λευκοΟ ύποδήμα

τος ('tό δποίον ίφ6ρουν οΙ _ν ΆθΥιναι; ΓυμνιχοΙαρχοι 
καΙ οι ΙΙΡΕΤ, ίν ΑίΥύπτψ) . 

. φaίμεν, ιiντl φα;ημε", οι' πλΥΙθ . l\ικτ. ίν. 'i'j ΙΧορ.I5' 
του φημί. 
φαινέμεν, ίπ. ιiντΙ φα;"ει", ιiπpφ . τοί} φαί"ω (δλ.λ.). 
φaινέσκετο, Υ' έν. ίων. μέσ. πρτ . τοί} φcιl"ω. 
φαιν6λης, ·ov, δ (συν . θεω~oύμε'loν ώ. σΧ'ljμα'tισθίν 

ίκ τοσ λατ. paenuI4) ' δαρύ έπανωφόριον, χονδρός 
μανδύας . (ouxvoc φέρε'tαι (κατ' ΙΧμοι6αΙαν μιτά.θισιν 
των" κοιΙ λ) φαιλ6"'1., iΊ καΙ έσφαλμ. φελ6"'7i' ώσ. 
e. καΙ τό υποκορ. φ~~ετιxι ώ, φοιλ6"ιο" iΊ φελ6"ιο", 
δπ!? φορο&σιν οΙ δρθό~o~oι ΙεΡΕίς xιxtoc 'toc; Ιεpoυ~yΙoις]. 
Έτvμ.t φcιι"6λ,,. ( ) λατ. paenula, :Χντιθίτω. πρό, 

τ.ην συψήθη έκδΟί(Υιν, πρ6λ. ch4rla < χάρτη. κ. ά.) : 
φαί"ω, πρl5λ. φcιι,,6λ'i (ήώ.) = ή φωσφόρος (φως 
φέρουσα), ή λαμπρό (π~6λ. κα ί μcιι,,6 ] ι,). 
φαινόλις, -IJOi, ή (φαί"ω)' ή φαί" vacι, ή λαμπρό, 

ή φωσφόρος, ή φέρουσα φως, ή φέγγουσα. 
φαlνομέναφι, έπ . δοτ. θ'l)λ. μτ 'l.. τ"υ φαl"ομαι. 
φαίνω, μΞλλ. ιΡα"ώ, ίων. φίί"έω, :Xτ't. καΙ φii"ώ' 

,χόρ. α' έφη'llα, ιiπρφ. φijναι, aωΡ. έφii .. α · Υ' 'ν . ίων. 
ιiop. 15' φά"εαχε' πρκ. πέφαΥχα' β' πρκ. (ιiμτδ . ) πέ
φη .. cι · - πa:θ'l)τ. καΙ μίσ., φαί"OΜCΙ" μιλλ. ιpα"OvΜCΙI, 
ίων. φα"έoμcιι' ώσ. ιΡα"t7σομαι' ώσ. ΠΟΙ1lΤ. ΤΙ1:ελ, 
μελλ. πεφήσOΜCΙΙ' ιiόρ. ιχ' έφά"θηll, έπ . Υ' Ιν. φαά,,8η, 
Υ' πλΥΙθ. φάα,,-θε,,' ιiόρ. ε ' έφά"η", έπ. ιiπρφ . ιΡα"ή.
μ"αι ' παθ. Itr:-x. πέφασμcιι, γ' ίν. πέφcι"τcιι, ιiπpφ. 
πεφά,,-θcιι, μτχ . πεφαο,ιέ"ο. · (φάω): Ι φέρω τι είς 
φως, κόμνω τι νά φαν !j 11 δεικνύω, έπιδεικνύω, φανε
ρώνω, καθιστω τι γνωατόν, γνωΟΤ9ποιω " δθειν,όπο· 
καλύπω, άπογυμνώνω, «ξεσκεπόζω» Ο lΙθιν, σχεaόν, 
δΙδω, παραχωρω, παρέχω (κατoc συΥκατά.6ιχσιν τρό· 
πον tLvi): Έλέ"l1 δέ ΘεοΙ 1'6"0,, ο';χ /φcιι"o.,,=oI 
Θεοl δεν ~διδoν (δεν έχόριζον) τέκνα εΙς τήν Έ
λένην,- έν Σπά.ρ,'!l , φροvρά" φα;"ω = προκηρύσσω 
στρατολογΙαν, καλω πρός κατόταξιν (έπΙ των .'Εφό· 
ρων χαΙ των Βασιλέων). 2) έπ! ήχου, κόμνω τι φα
νερόν είς τό ους, τ6 κόμνω νά ήχήσΓ,\ εύκρινως, 
τό κα8ιστω εύκρινες εΙς τ6 ους. 3) φέρω 'ΓΙ εΙς 
φως, τό έπιδεικνίιω, τό έκ8έτω n ώσ, τό όποσαφηνΙ
ζω, τ6 έπεξηγω, τό έρμηνεύω. 4) ποιρ' ιiττ., μη
νύω (καταγγέλλω) τινό, τόν ένόγω είς τ6 δικαστή
ριον U καταγγέλλω τι ώς παρόνομον , ώς παpaνό~ 
μως γινόμενον, ή ώς λα8palWς είσαχ8έν fξωθεν, 
ή πλοΤόν τι ώς ένεργοϋν λαθρεμπόριον Ι! τά φα,,
-θέ"τα=πρόγματα καταγγελ8έντα ώς είοαχ8έντα 
λαθρεμπορικως 11 :Χπολ. , δlδω πληροφορlας. 5) μέσ. 
ιiόρ . δ' έφη"άμη" = δεικνύω (άποδεικνύω) τι ώς lδι
κ6ν. μου .- 11 ιiπoλ. (κα! οΙονιΙ ιiμ't!S . ), φέγγω, φωτΙ
ζω, έκπέμπω φCις. 2) έμφανΙζομαι, ώ; καΙ τό παθ1lΤ . , 
ιiλλ' βν τ1) ιiμτl5. ταύ't'tj χρ-ήσει μόνον xιx'toc ίων. ιiόp. 
δ' φά"ιαχι κα~ ' ίν τψ πρκ. δ' πέφη"cι.- 111 παθ1lΤ., 
έρχομαι είς φQς,' φαίνομαι, εΤμαι όρατός, γΙνομαι 
όρατός, έμφανΙζομαι, είμαι φανερός, γΙνομαι κατα
φανής. 2) έπΙ τη;; ΙΙμφανΙσιως; (ίπl τη; ιiνατoλης;) 
των ο~?a:νΙων σωμά.των , έμφανιςομαι (είς τόν ούρα
νόν) 11 έπί τΥι, π?ώτ'l). έμφανΙσsω; τη~ 'Hoίi~ : Iί.μcι 
ήοϊ φο'"Qμέ"llφι=κατά τά χαρόγματα, μόλις έξ· 
ημερώσl1, με τό γλυκοχόραγμα •• 3) yι~., ώς καΙ 
νυν, φαίνομαι δτι είμαι .. , (μσ' ιiπρφ , ) : φαί".ι .τι 
J.έΥΕι'll=φαίνεσαι (φαΙνεται) «:rtώς μιλςις αωστά» 11 
σιιx~ότ. ςιυντάσσιται τό φαί".ι:σ, .μιτ« μτχ., ΙJΙQLφέροu-
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οι &. μιyιiλιιι, xoι1:1k 1:'ijv 01jμοιο. οιΙ Μο Oυν1:ιteι", fι 
μΙ1:' ιinr-cp. xcιΙ fι μΙ1:1k μ1:χ..' φcιΙ"oμαι+clnIφ. δ1jλοΤ 
61:L πρδνμό τι «φαΙνεταιι νό εΤναι τοιοΟτον fι τοι
οΟτον (ιiλλlk 1:0i11:0 ιΤνCΙI &πλη Υνώμ1j, &πλ,! ΠI8cιν6-
1:1j,' eiv ιΙνeιι 1:Ι 1:ό ιiποδ.eSLΥμ'νον, 1:ό 6λoφιiνιpoν)' 
ίν Φ φcιΙ"oμαι+μτx. δ1jλοΤ 61:L πρδνμό Τι εΤναι όπο
δεδεινμένως τοιοΟτον οΤον λένεται, δη 1:'oi11:0 ιΣ
νcιι φcινιρόν xcιΙ β'δcιιoν ιiν1:LulμινιχCΙΙς;, xcιΙ eiv πρ6-
xaI'tCΙ'I π,ρΙ ()noxsIμIVIxfj, Υνώμ1jς;: (o~τo,) φcιΙ".τcι. 
ιrl_ .... =oδτoς έμφανΙζεται δτι εΤναι... (~ει.ιρετται 
δη εΤναι ... «φαΙνεται νόναι ... ι), δπως; ιiΧΡιδcll, 'tό 
δο",ί' ίν Φ (o~τo,) φcι{".τcιι &W=οδτος εΤναι φα
νερόν (εΤναι όποδεδειγμένον, εΤναι 6έΒαιον) δτι 
εΤναι... 4) ouxvlk 'ν 'tot, ΙΙΙCΙλ6YOI, 1:0i1 Πλιi1:ωνo, i 
ίρώ1:.: φCΙΙ".τcιΙ flOI τcιντcι ;-«σοΟ φαΙνεται νόναι 
δλα αύτό froI δπως τ6 λένωι; (σου φαΙνονται δτι 
fxouv οδτω; «δέν εΤν' Ιτσι ; ι)· cinιiV1:1jOI,: φCΙΙ,,"cι. 
(-ναΙ, μοΟ φalνoνται «πώς Ιτσι Ιχουνι, «πώς Ιτσι 
εΤναιι, μόλιοτα. δ) fι πρ61:ΟΙΟΙ' φcι",;"cιι dcJd" ιΤνcιι 
βpcιχ.υλoyιxή ΙXφΡCΙOI, r11/'t! lhιιι ΙΙδό" cItι ... φcι",;t'CIΙ 
Ι δμοι6ν 1:Ι ιΤνοιι 1:ό ,"1ιvlJoo" φcι".Ι~όδόν έλ8ών 
(πορευeEΙς) καΙ φανεΙς (έμφανισ8εΙς). 6) παιρ' ιi1:'t., 
ίν 1:ΟΙΤ, ΙΙIXCΙνιχαιΤ, ίxφpιioιoιν (χιιρ. 6 ιi6p. cι· Iφcf.,...",,,), 
κατaνγέλλομαι, ένόΥομαι έΙς τό δικαστήριον (βλ. 
ιiνΙΙΙ1:. Ι 4:). 

• 8τvμ., φcιI"tιo' φCΙ".,6,· -φcιή' φCΙ"Ι'tιo' φcι .. 
τcιtlΙcι' φcιι"tιo (*φcι"jtιo (!cιπ. *bh8nJδ-ιiλδ. gu6g
b&j, 1:0gx. ben' (noIQ) (χυρ. κάμνω τι νό έμφaνισer,j' 
ΑλΙ. *b_njδ), πρδλ. Το ω, xcιΙ ιiρμ. !t&n_m (ivolyw, 
χυρ. φωτ/ζω, έπιδεικνύω)' πρδλ. Ι1:Ι ocινoxρ. bhlrnl.ιJ;ι 
(φQς, όκτΙς), bhfn_m Ιφένγος, tμφόνισις), πιιλ-ιρλ. 
bιη (λευκός)' πιiντcι'~ !οιπ. ρΙ~ *bh(-, 1:'1, 'ν 1:1j\ 
οοινοχρ. bhΙΙ'tl (φέγνω, φωτ!ζω, λάμπω), bhf- 'ν ουν-
8Ιτοι, (φQς, λόμψις), bhίitlJ;ι (φQς) Σ iν1:cι68cι ΙΙνΥι
XOU"L xcι! 1:ιi : 1:Ι1:lλ. μ'ιλλ. n.-φιffl.ΤCΙ' (πρδλ. %cιΙ_ , 
xιt-μtJ)' ~y{ι-φιo" ,l,rv-φo,' 'χ τtι, μ"f)(.. ΠΡΧ. πι
φCΙfl,J"O, 1:ιi : φcf.flI, (πρδλ. xcιΙ_: χάflμcι), φιι.,..., 
nplJf.. Ήσυχ. cιpd"nι' Uμπο" .. cι. (XCΙ1:' ιn6vς; '" 
1:011 *φiμΙ)' φcιΙ"I"CΙI"O, (χαιτ& 1:ό μιUtιnιτo, ')' .6p~ 
δν. Hol1i-φi" ncιplk 1:ό Holv-φcf."τI,· 'ΠΙΧ1:. Ισι .. plt. 
*bhlu- 'ν 1:1jι φdo, xcιΙ *bheI- 'ν 1:1j\ φcιl6f·βλ. χαι! 
&ΜφCΙcJ6", φCΙι'"61,,, xcι! φιιμl. ' 
_AlOΊ, σ, 6,,' ώ, χοιΙ νlΙν, φαιός, σκoτειν6xρouς, 

τεφρ6χρους, «σταχτερός», «μουντδςι, «σκοΟρος», 
λιιτ. fuscυs [χυρ. 'ιι! 1:06 xρώμcιτo, 1:011 λυχοιυΥΟIl, fι 
τοll λυx6φCΙΙΤo" 6,1:1' ιΙνοιι μιτcι~ίι φCΙΙ1:ό, χαι! οχ61:ου,' 
Υιν. 'IιΙ 1:06 χρώμ!ΖΤΟ' 'l;0i1 προιρχ.ομ'νου 'χ μIIfIIII' 
μiλιιν" .111 ),ιuχοίί).- 11 μτφρ.; xcι! 'πΙ τοll ~oυ (cb, 
χαιl τ6 λcιτ. fuscus), 6σ8ύς, ύπόκωφος. 
'Β •• μ., φcιιό~ (*φ .. ιF6-, fι *φCΙAfl6-r (*φcιιtιf6-,>, 

πρδλ. Ήουχ.. C~Ι"6,.· AoμnI6".· φcιι"σ" -άδο,· 6πο· 
χορ. φCΙIHdflAOY (εΤδος λε;υκοΟ ύποδήμστος) λοιτ. ρh&. 
c_sIum' πρδλ; '1:Ιουχ. cφΙCΙI6,,· 1cιμneό". (*gνhlse
ro-): λΙΤ1:. gι.TΙAΙ xcιΙ g&ls& (φωτεινόν σημεΤον έν 
TQ oύρaν9) (*g"'hAI~so. i'j *gYh_id-.-o.); λΙΤ1: . 9_1" 

(δνεμος, xp6ν~)1 .λλ. φcιIcJe6" λι8,~Γ_Ι, 9_ld
Νι (δισu\,l,lς)' βλ . xcιl φcιacJe6,. 
.. ιο-llτων, -tιot'Of, 6, '11' ~ fχων- φαιόν (τεφρό

χρουν) XITQva. 
_λ·ΚΙλΟI, 6'.δέσμη, δεσμΙς, «&μc!lτιι, ),CΙ1:. f_

• clcuIus [xcι1:ιi 'tIνCΙ, βcιo. 01jμ. c6 6μοίί oυνιιιeιμΙνo" 
οuνισφΙΥμ'νο" xcιl οίιΥ'(. ' πρός; ' 1:ό fιφιί".10, (βλ. λ.)' 
βλ. ' xcιl φιίfl"tιoΙ0,' , "Ι:ό λCΙ1:. f_ιcl_ φCΙΙνιι,1:OΙΙ Ισχ.81:0ν. 
φδ~, -i/" 'Ιι (φCΙ,,6sY δ,'n χαιΙ ν9ν, φακt\, ό καρ

πός τf'jς φαΚl'jς I1 φaνητ6ν "αoεόΚευaσ~νoν ' tK 
φαJ(Oν. 

e. "'ΚΟΊ, 6' τό φυτόν καΙ ό κσρπ9ς τl'jς φaKI'\ς, 
δοης έτρώνετο KaTq τ~ κη&lac;llfδεόμg b< φQ<Cιν, 

'Bννμ.:φ,n;6,· φcιxll ' (φcιιUδ, !ων". .φ,Η"ι: 418. 
~ .. (*bh_kl[)-κύαμος , e6λτou, b_esME ·(όνρός 
κυόμων)' ώο. \1Ι~' Ινιιδιιι:λ. 1:6 λαιτ; f.b_, ριιι:ιο. bob, ' 
πcιλ·oλcιυ. boΜ (πρδλ. χcιι 1:& dfcN6ι ί "tιόβo,),lI:cιλ
ΥΙρμ. bδn_, νΙΟ-Υ.ρμ. βohn • . - 'ν1:ιΟθιν κ18. χοιΙ -s6 
ιpdfl,llo, (βλ. λ.) <)λCΙ1:: ρhaι~Ιυs, bAIeIus). 
φδΑaΥΥιιδ6τ, ίπΙρρ. (φdAcιyΙ)' κοτ6 φ6λαΥΥας. 

φδΑάΥΥιον, 1:ό (φιί1cιyΙ)' εΤδος δηλητηριi:ιδoυς 
όρόχνης. 
.δΙaΥΥο-μδlCω, μ.η. -ι7f1ω (φCΙ1cιyyoμιίx',,)' 

μόχομσι έν_φ6λαγγι Ω '[ιν. , μόχομαι έντεταγμένος 
εΙς τός τ.όξεις , στρατεύματος. 
φδΙaΥΥο-μδχης, -ov, δ (φιίAcι)'Ι+μιίxoμcιι)' ό μα

χόμενος έν φόλαγγι Ο ό μαχόμενος εΙς τός τόξεις 
τοϋ στρστοϋ. ό πεζομόχος. ' 
_λ· λλΓ!, -CΙYY0S', ." . τόξις μόχηςί ':ηαρόταξις μό

χης 11 XCΙ1:& "1:6 πλεΤΟ1:0ν ίν τιμ nA1j8., αΤ "τ.όξεις στρα
τεύματος παρατετανμένου πρός μόχην. 2) XCΙ1:& 
1:0ίι, μ~θ' ·Ομ1jρον χρ6νου, φιίΙ0)'Ι ίxcιλι~τo εΙδικός 
σχηματισμός πεζικοΟ, intV01je.t, ()πό 1:cllV 'Ελλήνων, 
!eIq; 6πό 1:06 e1j6cιIou Έπcιμιινώνδoυ, 1:sλΙΙΟΠΟΙ1jθιΙ, 
()πό 1:ιDν Mcιua6vwv, πcιρcιλ 1jcp8aI, δ* 1:,λο, iιcιΙ 6π6 
1:cllV PιιιμcιΙω'Ι, μ* aLcιcp6pou; ncίvtOta πcιραιλλcιyιi,· οllτιιι 
'11 ΣΠCΙP1:ΙCΙηX'ή φιiλΙ;Υf 'ν T5oy'q; ιΙχ.ι (xoιoτlk 1:όν 80υ
χuδ.) βιiθo, 8 ιivepcllv, 'ν Φ '11 1:cllV θ1jδοιΙων ίν Δ1jλΙφ 
25 «νδριiν' xcιtlk 1:0ίι, xp6'tou, 1:011 Ιινoφι'i'ίν1:0; 'OUV1j
θΙ~Ι1:0 φιiλιzΎ~ βcίθoυ' 4 ιiνδρι'i'ίν IΙπ2 φcf.1cιyyo, Ilyάl
πρoxωρQ (προελαύνω) πρός μόχην παρaτετανμέ
νος έν φόλαγγι (προελαύνω κατό μέτωΠ8ν)-λCΙΤ. 
quadr_Io Agmlne ducere, 'ν ιiντιθ'oιι πρό, τό Hcιl"d 
"ΙICΙ, (Τι lπΙ xΙItιιlf) llytιo=ΠΡOελσύνω πρός μόχην 
ούχl κατό μέτωπον (oύxl δι ' εύΡέος μετώπου) όλλό 
παρατεταγμένος εις όρθlαν νρομμήν (fι στήλην) 
όπ-οτελοΟσαν συνέχειαν τοΟ κέρατος (λCΙ1:. Iongo 
"gmine ducere), 'μφcινΙ~oυocιν ΙΙ1jλ. μΙ1:ωπον 6λΙΥων 
civepιίiv xcιΙ μ'ΥΟΙ βΙΙθο,. 3) yaVLxcll" ό κύριος δνκος 
τοΟ στρaτo<ί, τό κύριον σCιμα, lν inLe'oII πρός; 1:ά, 
n'tIpuycι, (1:1k .ΙIcιl"cι). 4) noιplk Ιινοφ. φιίλcιrξ xcι
λ.ττcιι cίισ. xcιΙ 1:ό στρατόπεδον.- 11 κυλινδρικόν τε
μόχιον ξύλου, κορμός δένδρου, στέλεχος: φά1cι,
Υ.' IfJhov - δΟκοΙ όπό Ι6ενον Ι 'ν 1:Φ , πλ1j8., ξύλι
νοι κμλινδροι τοπο8ετο{ιμενοι όποΚότω 6αρtων 
όντικειμένων πρό, ΙΙLιυx6λυνOIν 1:fj, μι1:cιx:ν'ήoιώ, 1:ιιιν, 
χοινlil, «φαλόΥΥια, Kατρaκύλ!αι. 2) τό όριζόν
τιον σιδηρoQν στέλεχος τοΟ ζυΥοΟ,'Χ τιiν ΙΙόο Ι
χριιιν 1:011 6ποΙου '~CΙP1:cllYOΤOΙL ιιΙ ' πλiσ1:ΙΥΥΙ" 3) τό 
όσ,τοόν τ6 μεταξύ δύο 6ρμGν TQv δc:ιcτύλων τι'jς 
χειρός, Βλ. ~cιΙ Κ.Β.Λ. ' 

'Eτvμ., φcf.1cιrf· φd1cιπcι& (-κυλινδρικό δοκό
ρια) <)λcιτ. ph.I.ng •• , paI_ng_., e1jμΟ1:. λΟΙ1:, ρ<ι.>-

, IAncae ycιλλ. pal_n, ΡΑΙ_ΜΜ, νΙΟΥιρμ. pIAnke): 
οοινσχρ. bhurljil:u (6ραχ/ονες ρυμοΟ), λCΙ1:. sufflamen 
(tροχοnέδη) (*sub-fI_g-men, IcιlI. *bhl~- Τι -fl_n
gmen, Τι *fI_gsmen, Ιαπ. *bhl.~-), πcιλ·yιρμ. bafcho, 
ιiyyλ-ocι~. ωι.Ις_ (δοκός), πcιλ-ηoΓT . . bIAIk. (δοκός) ι 
(germ. *beIΙCAn), πcιλ-yιρμ. b&Iko, νΙΟ-Υιρμ. bAIken, 
balkr, bo.Ikr (μεσότοιχος)( ιiΥΥλ-αcιe. bolkA (στενή 
δίοδος, έπl πλο/ου) (gerπi. *bulk_n·, Ιοιlt. *bhl~-) 

" , 
λιθ. b&IzenAs, (φαλόνγι, κατρακύλι), λΙ-':1:, bAlflns 
(στήρινμα όρόΤΡΟIJ)' !cιπ. *bheIfX~-, πιθ. μΙ1:& τfj, 
o1jμo cτεμόXιoν ξύλου ι, πρδλ. ώο. ιiρχ.-yιpμ. bIoh, 
νl?·Υιρμ. bIock, ,λλ. φcf.l",I" λCΙ1:. fuIclo (*bhΙkJδ), 
Ιρλ. bIog Ιόπ6κομμσ. τεμόχιον)' 1:ινές; ιiνιiyotloιν ίντa;σ
&ι χαιί τόΦΙΟ-Υιρμ. boΙ. (παχε1α σανΙς), Ιχ ρΙ~. bhe-, 
Ι(β,., bheIe· (όγΚο<ίμαι, φουσκώνω, στρονΥύλος, πα
χύς Χλπ.)· πιθ. 'ν1:οι6θοι ιiνYιoι χαιΙ fι pIt. *bheI~h
(φουσκώνω) 'ν τlj\ Υοτ8. baIgs, νΙΟ-Υιρμ. b_Ig, ga" • 
λCΙ1:. bulg4. (βλ. χαι! φcιAλ,6,). _ 
φάΑaΥξι, ~oτ . πλ1j8. toD φά1cιYI. 
e. ~ "λIM~ χαιΙ όρθ61:. φάΑΑalνσ, fι' ., .cι! vllv,r 

φ6λαινα, τό ννωστόν κ"τος, λCΙ1:. ωΙι.βηΑ Β Ίντισ· 
θιν, πδν όδηφ6γον ,8ηρΙρν, λοιτ. ωΙΙυι..- n ε1δος 
χρυοαλΧlδος (αεταλoύδaς) Μτώσης Υύρω όπ6 τ6 
φQς (<<κανδηλόσ6έστραι), 
Έτvμ. ': φcf.XAIIΙ_ . (6ρβ61:. , τοll ιpd1cι.MI)· ~U., 

(-ΦΙZA1cιι,.. .. πcιρ& ΛυΧ6φρ.)· , φd11cι,t'CI napt'lIL τ, 
πρ60_ιΡ. τό .)/ 1:0Τ, Ucι._, ιJf«JCIJAt'CI, tv"cι,,,Iί «'tVYωιι, 
c1l0V' 6ιίA,ιcι. , x~HIk Ήοόχ..)· φcf.ll" (*.".ljcι, Ιcιπ. 
*qvh_I jf Τι "qvh.I-j~: κιΖλ-nοrr. hu_Ir, ιiπ)'-ooι~, 
hwoeI, ΠιΖλ-Υιρμ. wal, w.IIr_ (φόλλαινα), μΙΟ'-Υιρμ. 
w.Is; πcιλ-πρcιισσ. k_lIs (ό Ixeύς σΙλουρος), ι!τινcι 
xcιτιi 1:ινσi, αυΥ'Υινιόοιιοl πρό, τό λcιτ. ιqυ,:Ιυι (σκυλό-
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Ψα,χ» ό έ, !λλοl.l 'Ιό λιχ'l. pAIIAena, !ν ofj'tO 4;πλοΙΙν 
,δciνεΙQν ix ,1Tj, Έλλ 'ι)νιχΤί, (οπω, φιχΙνε'tΙΧΙ ίχ Itpili't'l)' 
δφδω,) θα. .[χε ρ- Τι ph- 'ίν ιiρX~ (ιiντί b-, ώ, 'χιι νί)ν)' 
~ε~?μένol.l δμω, δ'lι Ιχομεν '11)ν ιiν'lιo'loιχΙιxν λιχ'l. Bru
ges: .λλ . φρν.,ε" θα. υ.εΥ4 '1ι, δ" 'Ιό λΙΗ. baIIaena 
ιι[νιχι ecivs tov lx "νο; Βcxλχcxνιχfj, γλώοο"l'j' ίν 'fι b 
( *bh ciV'lIo'toIxat ItpG' Αλλ. φ" ιΙνιχι ίπΙοΥι, πιθιχνόν. 
δ" 'Ιό θ'l)λ. φάλλ,l ιiν'lxπoχplνlτιxι πρό, 'Ιό ΙΙρο. φσΙ
λό, (δγκος στρογγύλος), πρ~λ. μισ·ΥΙΡμ. bulIIch, 
bolch ιμέγας ίχθύς, όνΙσκος, .:μουρούνα»' ί, Ιιχπ . 
*bh'el(e)-, *bhele- (όγκοομαι)' ΧΟΙ'tα. ,1οιί),ιχ 'Ιό φάΙ
'-α,,,α π~ο'ij λθεν ix των φάλλ,Ι, φσΙΙό, (σΧ"l'jμCX'tιοθiν 
χιχοςα. 'tα. λέα,,,α, δράκα,,,α), λόΥφ '10U όΥχώδοl.l, σχΤι
μσι'lο, '[oίi σώμ~τό. '1'1);.- 11 τό δί φά'-αιιια (=XΡUσαλ
λlς ή ι κανδηλοσβέστρα) xct'tci '1;\νιχ, (*φσει'-αιιιιι 
( *φα[F].α -1-α,,,cx (θiμ. φIIFaa- = φGις), Τι προfjλθ. 
χσι'l" ιiνoμ. < * φίiιια,ιια ι ιiτ-t , φίίιιό, (δμ"l'jΡ. Ιιιιν . φα
.,ιιό,). 
φΙΙδιιρσ, 'iι (φσ1ακρόl)' ώ, χιχΙ νΙΙν, φαλ6κΡα, 

«καρόφλα », φαλακρότης, φαλακρά κεφαλι'ι Η δδεν
δρος (γυμνή) κορυφή (κεφαλή) δρους η λόφοο. 
, φδΙδιι:ρ6ς, ά, ό" , (φιι1ό", φάω + c'ίΚΡO,γ ώ, XCΙί 
νίiν , φαλακρός, «καραφλός), ό μή fxwv τρΙxaς έπl 
της κεφαλής του. 

φΙΙΙιιρόω, μιλλ. -ώαω (φσ1ακρό,)' κ6μνω τινό 
φαλακρόν.- ItctQ'l)'t. , γ/νομαι φαλακρός. 
4Ρ61ανΙος, ΟΙΙ'==φα1ακρό, (~λ. λ.), ό κατό μέτω

πον (βρ • .,μ.) φαλακρός. 
φΙλαντίας, -ov, δ (χσιΙ φσΙανlfας, ίχ '1011, φά

'-αιιθο" βλ. λ.Υ ό φαλακρός. 
.IΙΙρα, 'tα. (φά10,)' κοσμήμαΤ,α Τι κρΙκοι των 

παρειων της περικεφαλαΙας, δπου προσεδένοντο 
ΟΙ lμόντεςοl διερχόμενοι ύπό τήν σιαγόνα.- • 
jντaίiθaν, διακοσμητικό μετόλλινα πλακΙδια, κοσμοΟν
τα όλλ' έν ταίιτί;ι καΙ ένισχίιοντα τό μέτωπον καΙ 
:rός γνό80uς τi'\ς κεφαλης Τππου U 'Υιν. , ώ, xCΙΙ νυν, 
φόλαρα, ιχόμ0υΡα). Βλ. χσιΙ Κ.Ε.Λ. 
φΙlδρlς, Ιων. φσlηρlς, -/δα" 'iι (φιιΜρό,,)' πτη

νόν λιμνατον (ύδρόβιον), όνομασθέν οδτω έκ της 
φαλακρας λευKiΊς κεφαλης του, χοιν. «φαλαρΙδαι, 
λοι't. fuIicA. ' 
φδΙΙρος, α, οιι, Τι φδΙδρός, ά, 6ιι, διιιρ. ιiν'tΙ 

'101) Ιων. φσ1,1ρό, (φιι1ό,=λευκός, πρ~λ. φα1ακρ6,)' 
6 Ιχων λωρΙδα λευκοο χρώματος, ό έν μέρει λευ
κός 11 'Υιν. , φωτεινός, όνοικτοο χρώματος. 
eδΙηρcUς, -Ιω" δ' όνι')ρ έκ ΦαλήΡOU, cb, χιχ! 

νιiν φοληρεύς. 
φδlηρι6ω (φιι1,1ρ6,γ εΤμαι fι γΙνομαι λευκός Ilίπ. 

μ'tχ" HVμιna φιι1,1ρ,6ωιιτα=κύματα λευκόζοντα (μέ 
λευκουςόφρους έστεφaνωμένα). 
φδlηρoy, τό ' ω, χιχ! νίΙν, Φόληρον, ό δυτικός λι

μήν των 'Αθηνών, χσιΙ όμώνυμος Δημος της ΑΙαν
τΙδος φυλής Η Φαλ,lρόιΗιι=έκ Φαλήρου Ι Φαλ,ll6ιιδ. 
-πρός Φόληρον. Βλ. χαι! Κ , Ε.Λ. 

φιlηρ6ς, ά, 6", ίων. ιiντΙ φσ1αρό, (~λ. λ.). 
φlliiς, -j}oro" fι φδΙιις, -ιιτο" δ '=φCΙ11ό" (~λ . λ.). 
φάΙιαις, .-ov, δ' κεκαμμένον ξύλον έκ των πρός 

ναυπηγΙαν χρησΙμων, πλευρό, πλευρόν, «στραβό
ξυλο •. , [φά1Χ,l" λιχτ. falx, -cIs (δρέπανον), flecto 

, λυγΙζω, κυρτώνω)- χσι't' 4λλοl.l, σι.ιΥΥ. 't(j\ φό'-α.,ξ (6λ.λ.). 
φάΙ1αινα, 'iι' όρθό't. 'tόπο, '101) φά'-α,ιια (βλ. λ.) [δι' 

Ι'tυμ. βλ. φά"α,,,α] . 
_.λλΟΊ, δ' όμοιωμα τοΟ όνδρικοϋ αΙδο/ου περια

γόμενον έν μεγόλr;ι noIJn(j κατό τό Βακχικό δργια 
ι:ις σύμβολον της παραγωγικης δυνόμεως της φύ
σεως σι.ιν. τό δμ~lωμσι χσιτιισχει.ιciζι'lο ax Ι;ύλοl.l ol.lxfj" 
δθιιν χσιΙ σνκ,,,ο, 'νΙο'!:ι Xσιλlζ~σιι. Βλ. χιχΙ Κ.Ε.Λ. 
, Έτvμ.: φα1λό, · φά1"", -'1 το,' ΦαUtjιι, -ίj"o, (ίπΙθ. 

'tρll Bixxol.l)· ίΙ; Ι~π . *bhl-no- : Ιρλ. , ωιι (όνδρικόν 
' OfδoToν), blII. ('ί'ύναικε10ν αlδοΤον), μισ"Ύιρμ. buII. 
(ταΟρος) (=Ιλλ. · *φά11ω,,=ό έφωδιοομένος μέ εύ
μεγέθη ~μ6,,), iπλ-οcιΙ;. buIIuc (νεαρός ταΟρος), 
πcxλ-nοrr. ,tiό)e, . (ταΟρος), ~σιλ· σοl.l'l)δ. buIIn, boΙΙη ' (έξ
ωγKι:Jμένoς), buId., bolde,byId (έξόγκωμα, όπ60τη
μα.)' Ιαπ. ·w,"(e>-, *bheI(e)- (έξογκοϋμαι)' βλ. χσιΙ 
"dla.,f; φάΙ1α,,,α, φΙIω, φ1ve», .λnί" φΙόο",9'1'-

&;.ω; φllψ, φtίA10ιι χλπ.- ι[νσιι ci~ciOIμo, 'ιι σι.ιοχ'τισι, 
πρό, '1:α. σσινσχρ. phιiIa-l} (<<ύνlιτοο όρότρου) ( • σοινσχρ. 
phόlatl=διαρρήγνυμαι, Ισιπ : *ΡheΙ- =σχΙζω). 
_.·λΟI, δ ' τμημα τι"ις περικεφαλα/ος των 6μη

ρικων ι')ρώων, χσι! δ,) '1011 προάθΙοl.Ι ctU'tfj, μ'Ροl.l', δπιρ 
σι.ινήθω, '~'χl'tO xcιΙ 'tα. πλ ήγμσι'lσι 'toll ~Iφol.l,· (χιιτο , 
fιπό 'Ιόν λόφον, χσιΙ ΠΡΟ"IΤχι τόσον ιiπo 't'iJv f)πόλοιιtον 
8Ittcp!iV6Ictv 'tfj, πιριχsφσιλσιΙcx" ιίισ'tΙ δόο πιριχιφσιλσιιΙUν 
ΙΙν'tιμι'tώπων οΙ φciλοι fιYΎι~oν ΙΙλλ ήλοl.l,' Iiacixt, iι πιρι
xιφaιλσιlιι Εφιρι 'I~ιo1)τoν φciλον χcιΙ 11' 'Ιό ΙΙντΙστοιχον 
ο'l)μιΤον 'tfj, δπισθ!σι~ δψιώ, '1'1)' ofj'tΟ χιχΙ ιχσιλιΤτο ιlμ
φ/φσ101' χσι't' ιiνcιλ0'Ylσιν xcιtIoxIl.lioB'lj χσι! ώνομciοθ'lj 
χσιΙ 'iι τετριfφσω, πιριxιφσιλcιΙσι, :ρΙροι.ισσι πιθσιν/il, ιΙ, 
'tdι cιίι'tdι σ'ljμιΤcι civa. Μο φciλοl.l,. Kcx't' 4λλ'l)ν Υνώμ"l'jν 
φάω, ofj'to δ μlτdι 'tcι1)'tcι χλ"l'jθιΙ, κΦιιο" μι'<σιλλΙν'l) 
δ'l)λ . ρι.ιχι, 'tfj, πιριχιφσιλιιΙΙΧ, (ίν ιΤδιι μl'tcxλλι'νοl.l 'Ιό
,01.1), ίφ' ~, ίσ't8ριου'1:0 d 16φο, ' 4λλοι τ'λο, τόν θί-' 
λοι.ιν 'Ιόν φά10" ι1, '1:ό ο'l)μιΤον 'tfj, xopucpfj, '1011 xpci· 
νοl.l" xcιΙ 4λλοι 4λλω, (βλ. Κ. Ε.Λ.) , 

• Ε-πιμ., φά10" πρβλ. Ήσι.ιχ. cφιιλ6ιι' τό ατ~ριό" 
Ηνκ1Φμ4-ΤΟ;; ατέριιο,,' οΙ 4i τόιι μωρ6". (μωρό, δ' 
χι.ιρ.=6 παρεκκλΙνων έκ της κατευθύνσεως) cφιι1ιο
{}οεί,, ' nιιeιιτραn~/,., cφσ1/nτε,' μωραίιιε,., εΙ'Ισι τό ' 
όμηρ. φο1κό, (ίπΙθ. τοίΙ θιρσΙ'Ιοl.Ι Ιν Ίλ. 11 217, ώ, 
στ;μaιΤνoν χι.ιρ. «στραβοπόδης)' i; !cxp. ριζ. *~hv.l
μιχρ,Ιl.Ιροι.ιμίΥη, ίν '1(j\ σσινσχρ. hv6rate, hvόlatl, Zιν~. 
ΖbΑrόΙI, Ζινδ. zurah-, πσιλ-πιρσ. ztIrah (όδικΙα, ψεΟ
δος), λιττ. f,wel'u, fwell (κυλΙω, μετατοπΙζω, ,όνα-

ο 

πσδoγuρΙζω), fw.ItIs (μετατοπ/ζομαι σKα!Gιςι όναπο-
• • ο . 

δοΥυρΙζομαι), λιθ. ΖνIIΙΙ, ΖνίΙυΙί (ταλαντεύω, λικνΙ-

ζω, βαυκαλ/ζω) (ΙΙΧΠ. *~hvl-), πΙΧλ-σλοι". zt1If1 (κα 
κός, μοχθηρός), (Ισιπ. *~huI-). Βλ. XCΙΙ τιvφά18ια. 
- iV'tsίiBsv 'tιi: φά1αeα (βλ. λ. πρδλ . φάΙσeο" τ,ά,α, 
ΑΙσχ. Πιιρσ. 661) > λιι't. phAlerae. 
φδl6ς, ιf, όιι (φάω)' λευκός, λομπων, φωτεινός, 

καθαρός. 
Έnιμ., φιι16,· πρδλ. Ήσι.ιχ . , cφσ1ό,' MvH6,., 

cφιι1νΙΙ8Ι' 1ιι.μπΡ""8Ι., cφάΙαιιθο'" 3101,6".' φα-
1,ό, (*φIIlc-Fd-,) = καθαρός, διαυγής Ήσυχ. cφσ-
1/ααε~α,- 1εvκα/"εται' ιlφρίζει.· 'Ιό φαΙαΗιό,
σσινσχρ. bhίila-m (λόμψις, μέτωπον), πιχλ-πριιισσ. batto 
(μέτωπον), gall. ωl (Τππος φέρων εΙς τό μέτωπον 
λευκι')ν κηλΤδα), bret. bAI (λευκι') κηλΙς εΙς τ6 ~ω
πον κατοικιδΙων ζι;χ.ιν), :i'Υ'Υλ-δισιλ. ωιι (Τππος σημα
δεμένος εΙς τ6 μέτωπον), balled (φαλακρός), λιθ. 
bόltas (λευκός), balsvas (ύπόλευκος), λι't't. bόIs 
(κότωχρος, κατόχλωμος)' πρ~λ. ιΙτσι !ιιιν. φσΙ,1ρ6l, 
δωρ. φσ1ιι.ρ6,· φιι1,1ρί, (βλ. λ. λ.), πσιλ-'Υ.ρμ. belihha, 
μaσ"ΎSΡμ. belche (νεροπούλι), λιχτ. fuIIca (*bhoII·ka) 
ο;=ιφαλαρΙδα), .Ιτσι πσιλ-nοrr. bόΙ, ΙΙΥΥλ-σσι;. bo81 
(φλόξ, όποθήκη καυσΙμων) (Ιcιπ. *bt\elo-), πιχλ-σλΟ\I.Ι. 

b;Ii1 (λευκός), χιλτ. *beIo- (διαυγής, λόμπων), Ιν 'tιρ 
gaul. 8el.nol· i, Ιιχπ. *bhe1ei χσιΙ *bhele" ·bhele-, 
*bhel- (πp~λ. ciΧόμ"l'j πσιλ-σσι;. bli (χριίιμα), blidI (λόμ
πων, διαυγής), germ. *bliva- (μόλuβδος), τό λ!l."t. 
flavos "(ξανθός), Ιρλ. bIa (κΙτρινος), πcιλ-yιpμ. blao 
(κυανοϋς): χιχ't' ίπίχ'tσισιν ίχ " 't'1j, ίσιπ. ρΙζ. *bhii
(φέγγω, φωτ/ζω, όνατέλλω): σcινoχρ. bhιitl (δμ. σ"l'jμ. )· 
πιρΙ 't'1j, ρΙζ. cxuoςfj, *bhίi- βλ. Ιν φσ/ιιω. 

4Ρ6μα, iι, δωρ. ιiν'tΙ φ(ιμ,l. 
φδμcν, ίπ; ΙΙν'tΙ Ιφαμff, οι' πλ"l'jθ. &ορ. δ' '100 "-

μι . 2) ItOt"l'jt. ιiν'tΙ φάιια" ΙΙπρφ. '1011 "μι. 
φlμiν (ίγχλι't . ), cι' πλ'l)θ. ίν. ,101) φrιμΙ. 
φΙμtνα, δωρ. θ"l'jλ. 'tοίΙ ~μatIOI. 
φΙμcνος, ,1, οιι, μ'lχ. μ'σ. iYIO't. χοιΙ «ΟΡό δ' 'tOU 

ψflμ/. 
φσμl, δωρ. Ιϊν'tΙ φrιμι ' 
φδν, ItOI"l'j't. ΙΙντΙ Ιφrισαιι, γ' πλ"l'jθ. , i~p. , ~ t<ιίι 

φrιμι . 
φδναι, ιiπρφ. ίν. fJ ιωρ. δ' '101) φrιμl; 

'φiναι, «πρφ. oiop. cι' '1011 φ../ιιω., 
φινcfης, ~'. Ιν. ιίιχτ. ποιθ. iop. δ' 'tΟ!) φσ/fHΙΙ. 
φlvcfΜCV, &'1'1. ιiντΙ φσΙΙ8Ι,Iμaιι, 01' πλ"l'. , IiI,,'t. 

πσιθ. ,ιiop. ~. τοΙΙ φσΙιιω. 
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φΙνdς, .'οα, .", μ,;χ. ποιθ. ciop. δ' ';00 φCΙΙ"αι. 
"νεν, οιίολ. χοιΙ ItOL'lj';. ά.ν,;Ι lφά",10α", τ' πλ'ljθ. 

ποιθ, ιiop. δ' :τoίl φαΙ.,αι U ίν Φ φCΊ.,ιi" οίιδ. μ,;χ. ποιθ . 
ιiop. δ' ,;ου φαΙ.,αι. 

φΙνcΡ6ς, ά, 6", ώα . χοιΙ -6" -ό" (φαΙ"αι)' ώ, χοιΙ 
νίlν , φανερός, έμφονής, καταφανής, όρατός, κοτά
δηλος U "ιιχν* αuν'ljμμ. μ.,;Ct μοτχ. : EnIO"'.V&ιw φα".
ιό, ",,=f)τo φανερόν δτι έπέσπευδεν (ήτο κατα
φανi;ς δτι έπέσπευδεν)llίμπρόθ. πaριφρ. μl"Ct ';OU o~δ. 
φα".,ό" )(8Τν,;οιι μι~Ct ίπ~ρρ . ίννοΙοι, ώ, αιινών. ,;οίί !πιρρ, 
φα".e';;,: ΙΗ το;; φα".ιιον. ιΙ,πό το;; φα".eΟV, Ι" 
φα".eφ, Ι., τφ φα".eφ, Ι, τό φα".e6", Ηατα τό φα
".,ό.,-φα".eώ" κατό τρόπον φανερόν, έμφονώς, 
καταφανώς, «φανερό», 2) έπ ! προα .. έπιφανής, πε
ριφανής, ΙΥνωστός», ένδοξος, περΙφημος. 3) an! 
π.p~ΘιιαΙιx,. ι'ι φανερό, ή ΠΡΟΥματική, ή fXEIΡOnlO
στή», ή προσπΙπτουσα εΙς τήν άντΙληΨΙν μας, οπως 
.Ινιχι fι χ't'ljμιχτιχ'ij π.ριοιιαΙοι ίν ιiντιθίαιι πρό, ,;'ijv 
ΧΡ'ljμοι.1:ιχΤΙν. 
φδνcρόω, μιλλ. -ώοω (φα".e6,)· ώ, κιχι νίlν, φα

νερώνω, KαθιστlΆι φανερόν, πoιlΆι φανερόν (όρο- . 
τόν).- 11 KαθιστlΆι Υνωστόν, περΙφημον. 
φΙνcρώς, 8πιρρ. ,;oiί φα".e6,· άις κοι.Ι νίiν , ψανε

ρQς, «φανερό», καταφανώς, προδήλως.-σιιτχρ. φα
".eώΤl1eο". ύπιρθ. φα"l1Ι! ώτα ΤΙΧ . 

ι φδνΙρωσΙC;, fι' τό καθιστδν τι φανερόν (όρατόν), 
I έμφάνισις, ώ, κιχι νίίν φανέρωσις, όποκόλυψις. 2) 
ίν πΙΧθ. ίνν., τό νά ΥΙνεται (νό καθΙσταται) όρατός 
'(f) όροτόν), τό φανεροΟσθαι, ή όποκόλυΨις (τό ό- ' 
πoκαλύπτεσθaι). 
"νεσ.ε, τ' Ιν •. ίων. Itοιθ. ά.ορ. δ' του φαΙ"ω . 
φδνlι, fι (φαΙ"ω)' φανός, λαμπός, . δςις, πυρσός 11 

ίν ,;φ πλ'ljθ., α. φαtfCιΙ, αl πανηγυρικαl λαμπαδη
δρομΙαι, αl Υενόμεναι μετά τό Βακχικό όργια 
'φδνήα, ίπ. τ' Ιν. flno,;. πΙΧΟ. ά.ορ. δ' ,;ου φαΙ" • . 
_ν"lι, προα1:. πΙΧΟ. ά.ορ. δ' του φαΙ_. 
,δνiιμενσι, ά.νοτΙ φα";;"αι, :iπρφ. ποιθ. ciop. δ' ,;ου 

φcii"aJ . 
φΙνήσομσι, πΙΧΟ. μ.λλ. ,;οίί φαl.,αι. 
.,σν'ον, ,;ό, 6ποχορ. ,;ου φίi"ό" (ouo.)- μικρός φα

νός, μικρό λαμπάς, κηρ/ον. 
φδνο'ιιν, civ,;! φα"ο'ίμι, . ίιχ,;. ά.ορ. δ' ,;ου φαlfIΦ. 
.,σνός (Α), ή, ό" (φαΙ"αι)' φωτεινός, λαμπρός 11 

,;ό οίιδ . άι, ouo., τό φα"ό.,~ή λαμπρότης, φως.- ίπΙ 
_νδυμιί,;ιιιν, πλυμένος, καθαρός. 2) άι, ,;ό φαιδeό" 
(δλ. λ . ), xaρoπός, εύθυμος, λάμπων έκ χαρός, περι
χαρής.- αυτχρ., !ιπιρθ. φα"6τεeο,, φα.,6τατο, • 
.,σνός (Β), &, πιχρά, ,;ιαι χιχΙ nii"d, (φαΙ_)' δ,1:Ι 

χοιΙ νυν, φανός, ιφανόρι», λύχνος, πυρσός, δςις, 
δαυλός. 
φδνοϋμαι, μια. μιλλ. ,;ου φαΙ.,ω. 
φaντάςω, μιΗ. -άοαι (φαΙttω)' KαθιστlΆι τι όρο

τόν (φανερόν), τό έμφανΙζω, τό φανερώνω.- 11 
nιxO'lj";., μιλλ. φα.,τcισ6ήσoμαι· ιioρ. οι' lφα"τάσ6η,,· 
ΥΙνομαι όροτός, γΙνομαι φανερός, φανερώνομαι, 
έμφανΙζομαι, δεικνυω (έμφανΙζω) έμαυτόν. 2) έπι
δεικνύομαι, κόμνω έπΙδειξιν έμσυτοϋ, παρελαύνω, 
λιχ,;. s. ost.ntIo'.. . 3) φα1fτάζΟμαί τι"ι=εΤμαι δ
μοιος πρός τινα, γ/νομοι δμοιος πρός τινα, προσ
λαμ8όνω όμοιότητα (όμοΙαν μορφήν) πρός τι να. 
4) θεωροΟμαι (νομ/ζομαι, φαΙνομαι) roIootoς Τι τοι
οϋτος, μέ θεwρOOν (μέ πλόττουν) διό της φαντα
σ/ας των τοιοΟτον Τι όλλοΤον. 5) ώ, τό φαί"ομαι 
Τι σνΗοφα.,τονμαι (δλ. λ . ), καταΥΥέλλομαι. . 
φCΙνΤδσlα, fι (φα.,τάζω)· τό Kaθιστδν τι δρατόν, 

τό έκθέτειν τι εΙς έηΙδειξιν. 2) ώ, ά.μτδ . , τό νό 
ΥΙνετα/ τι όροτόν, τό νό έπιδεικνύεταl, ή έπΙδειξΙς 
του, ή έξωτερική του έμφόνισις, λοι.,; . ostentAtio.-
11 άι, φιλοαοφικό, δρο" η δύναμις τοΟ νοϋ νό συλ
λαμ6όνι;ι τός έννοίας τlΆιν όντων, άντιληπτική Ικα
νότης τοϋ νοΟ. 2) ή παράστασις (ή έντύπωσις) ή 
δημιouρyoυμένη εΙς τόν νοϋν έκ τινος όντικειμέ
νου ύπαρκτοϋ 1) νοητοΟ' '11 ο!ί.,;ω τιννCιιμΙν'lj πιχρά,α.,;οι· 
αι, (ίν'tuπωαι,) ' ίΧΙΧλιιΙοτο φά"τασμα, .,;ό 118 προχιχλ06ν 
";CΙΙIίτην ciντιχιΙμaνον φα"ταστ6." κιχΙ φα"τασΤΙΗό" τ,

'λο, ' iΧοι.λιΤ'tΟ 'ιι δλ'lj xoι.'tάoG'toι.Qt, ' '';06 νο!), -tι lΙ'ιjμιουρ
"(Ol.lμjv'lj ίχ .,;όιν φα"ταστaw, 

φάντασμα, -cιιτo" .,;ό (φα"τάζαι)' ώ, .,;ό φάσμα 
(δλ.λ.), έμφόνισις, εΤδωλον, ίνδαλμα, εΙκών, παρά
στασις 11 ίντιυθεν ώα. χ οι. Ι δραμα, ένύπνιον, όνειρον. 
2) ώ, φιλοσοφ. δρο" ή έκ τινος πρ6γματος δημι 
ουΡΥουμένη εΙς τόν νοΟν εΙκών ιπαρόστοσις, έν
τύπωσις), λοι.τ . visum U όπλη είκών, έμφόνισις νοερό, 
ούχl πραΥματικότης τοϋ αΙσθητοΟ κόσμου (ιiηΙθ. 
δ'ljλ. πρός τό ό." πρό, 't'ijv dlfjOoS,CI1f) . 
φάντι:ς, άνομ. πλ'ljθ . μτχ. ά.ι;ρ. β' του φημi. 
φαντί, δω? ά.ντΙ φίiσl, τ' πλ'ljθ. τοί! ίν. φημl. 
960, ίπικ. π~oα,; . μΙΙα. ίν. -τοii φημ{ . 
φάος, Τι φάι:ος, τό (τιν . φάεο. χα ! σιιψι.ί~ . φάον,), 

)(ιχΙ auv'!Jp. φώς, τεν. φωτ6.· ίπ. χοι. Ι φόως (φάω)' 
ώ, χοι.Ι νυν , φlΆις, χοι.Ι δ-η τό φώς της ήμέρας, τό διά
στημα της ήμέρας, ή ήμέρα : έ" φάει=έν τί;> φWτl 
της ήμέρος, έν κσιρί;> ήμέρας Ι έτι φάον, ό1fΤΟΙ;= 
έν δσΥ διαρκεΤ (Τι διήρκει) όκόμη τό φG.ς της ή
μέράς (πρΙν νυKΤώσr:Ί) 11" φάει = έν τί;> φωτl της 
ήμέρας, έν KαιρQ ημέρας Ι άμα φάε, = κατό τήν 
αύγην U ouxvCt ίν ,;1) φρά,σει dea" φάος ήελloιo Τι 
φάο, βΙi,πε,,,=6λέπειν τό φώς της ήμέρος , τ.ε. ζην 
lΙ .ώα. κα Ι ,;ό civ't I ~. , φάο, Ιείπει" ήεΛίo,o=όπoθνr;ι· 
σκειν 11 ώα . • ι, φως Ιέ"α,=έρχεσθαι εΙς φως (δ'ljλ. 
εΙς τό κοινόν) , κοινολογετσθαι. 2) τό φως πυρός 
1) πυρσοϋ (δςJδός, λαμπόδος), φQς λύχνου.-ΙΙ μ.φρ., 
φως, δ'ljλ. χαρό, εύφροσύνη, εύτυχΙα, σwτηρΙα, νΙκη, 
δόξα χ. τ.δ : ώ μέΥΙΟΤΟ" 'ΕΙΙή"ω" φάοι; = σύ πού 
εΤσαι ή μεΥΙστη έΥγύησις σωτηρ/ας (ΟΟφαλεΙας) διό 
τούς 'Έλληνος.- 11 ιν τφ πλ'ljθ., φάεα, 'tCt=ol όφθσλ
μοΙ, λοι. •. luminA U ώα. χΙΧί ίν ,;φ ίν. έπl τοΟ μοναδι· 
κοϋ όφθαλμΟϋ τοϋ Κύκλωπος. 
Έτvμ.: φάο, (*φαFο" πρβλ . πιχμφuλ. φάβο,' Ιιχπ. 

*bhev·es-)' ΤΙ ίπ. όνο φ6ω. πιθ, (φ,;[F)ος + ~φως =
αιχναχρ. bhdl}.=φlΆις &μ'ljΡ. *φάω (φέΥΥω, έμφανΙζο' 
μαι) ίν ,;ψ τ· Ιν. !Χορ . φάε, ,;ιτιλ. μελλ. ,πεφήσειαι, 
μ,;χ . φcιέ{Joω." φαεσl-μβeοτο., ποι.ρ& Πινδ . φανσί-μβιιο
aoi' ItOI'lj't. φαεl"ω (*φαFεσ1f-jω) ' λεσδ. φάll""ο, (*φα
F.o-"o-,), ίων. φα.ι"ό" !X.'t. φii.,ό, (δω;;. φα,l.,ο" 
ιipχ. φα".,ίi)· ItOLJj't. ΠΙψ4vοκω' φαϋο'ι;' πρδλ. "Houx . 
cφαvοφ6eοι' .ιΗοlεϊ" lέel1ιαι.· Φω-, διΙΧλ. Φα,,", 
(χιιπρ. Φαν-δίiμo, χοι. ! δποχορ. Φα<ιος)' -φά,l', -φω", 
διΙΧλ. -φάω" '(ίν 'σιινθέοτοις xup. όνόμ.). Πρδλ. αοι.ναχρ: 
vl-bhaVA-I}., vi-bhdvan (όKτιν060λlΆιν) (ίοι.π, *bhiifJ-), 
bhdti (φέγγειν), bhίitl·1}. (φlΆις) (ιοι.π. *bhίi-), bhcis
(χοι. ! όρτοι.ν. bhcϊsίi=φως, λάμψις, μεγαλοπρέπεια, δύο 
ναμις)-, su-bMs- (ό φωτίζων καλώς) «(απ. *bhos-, πρός. 
δ αυνoι.π~ιioι. ~Ct παρ' Ήσιιχ. «φώοκει ' δ,αφαVε,., δ,α
φώσΗω=όρχΙζω νά φέγΥω, cφωοτ,;e , {J.v _. iς. (Ήσιιχ.', 
αιχναχρ. bhcisant = φέγγων, bhcisas = φώς, bhίiπύ-Ι}. 
(λόμψις, φως, ι'\λιος), Ζ,νδ. frA-vaiti (φέγΥω), πΙΧλ
ιρλ. bίiη (λευκός), ά.TTλ-αoι.~ . bόnίΑn (στ Ιλ&ι), μιια
τιρμ. bUenen, δ'ljμοτ-τεΡμ. bδηθη (κηρώνω, 6ερνικώ
νω), xoι.'tάo τινοι.ς npciX&t'toι.t πιρ ! Μο διαχεχρψΙνων ιiπ' 
ά.ΗΥιλων ριζων bhe- (φέγγω, λάμπω) κ~Ι bhA- (λέ
λειν)' !Ηοι δεν παροι.δίχον,οι.ι 't'ijv ϋπoι.p~ιν ρ Ιζ. bhe-, 
,;ιχu.,;Ιζοuν δ. ,;-ην ρΙζ. *bhίi- (φέγΥεlν, λόμπειν) πρός 
,;'ijv ρΙζ. *bhίi- ~KαθιστlΆι τι καθαρόν διά τών λόΥων, 
γνωστoπoιlΆι, διακηρύσσω)' β λ. χιχ ! φαλ6., φημl. 
•• "Ρ.Γ:Ξ, -α)l)lο" ,11' ώς χα ( νiiν , φόραΥξ, φάραΥξ 

όρους, « φαρόγγι » , χαράδρο, 66ροθρον, 6αθύ ρηΥμσ, 
λαγκόδι [δι' e'tuμ. βλ. φάρο,]. 
φΙράω' άeοτeιω [δ ι ' έ ,ιιμ . βλ. φάeος) . 
φΙρέτρσ, ίων. -τριι, 'ιι (φieoιι)' δελοθήκη, θήκη 

6ελων, λιx~. phAretra.. 
Έτvμ. ι φαeέτeα (Ι~π. bhrre- : θΕμ. bhere· ίν -τψ 

αοι.νσχρ . bhόrati, ΙΗ. φie.al1, φieΒ-τeο", ιχΙολ . ·φ8eε
"α ' (προΙξ)' δλ. φieoι. 
φδΡCτρcών, -ώtto" δ (φαe-τeα)'=φαeετeα (βλ.λ.) , 

&:λοθήκη. 
φΙρCτριον, .,;6, (ιποχορ . ,;ου φαeέτeα (βλ. λ.) . 
φΙΡCτρo-φ6ρoς, ο" (φαe-τeα+φ8eω)' ό φέρων 

. φαρέτρον. . . 
.aρισαίος, -ov, δΌ• auy. xoι..,;Ct πλ'ljθ . οΙ Φαe,οαίοι' 

μΙιχ -των ,;~ιων 'IQuδιχ'ίχ/ί\ν ψιλοσοφιχών ιχΙρίσεων, .,;Ct 
μίλ'lj ,;f" δποΙοι., ίπaδΙωχον χιχ ! (ιπεΧΡΙνον'tο δτ ί ί,Υι
ροι.ιν μΙιχν ά.νω,;ίριχν ckyv6't'l1'tιx δΙοιι χοι.Ι οι.Uσ'tηρCtν προα. 
"ιλCιιαιν πρό, .,;* )(8λιΙίσI1ΙΧ";ΙΧ ,;ου ΙΙωαοι.ϊκοii νόμου' ίπΙ· 
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o~.ιιoν ιι, ~'ήν ιiνΙΙα~cιoιν .ιίΙν νιxριίlν xcι! ιΙ, ~'ήν ιίπcιρ· 
eIV σΥΥ,λων xcιΙ 1I:νlιιμΙΙ~ιoν. ~'ήν δ1l:0Ιcιν iιρνo6ν~o ' οΙ 
%cι!l/)oιιxαιΤoι. 

., lpCIριdς, ·i'60r. iι' ρυτΙς. «ζαρωμαnά, ζάρα, ρυτΙδα» . 
'. Έnιμ.: φαρχΙ,' πρδλ. Ήοιιχ, cφoex6tι· ... 6,,06tι., 

λαι~. frico (τρΙ6ω, προστρΙ6ω), λιθ. br&ukI~, br&uktI 
(ξύνω έλαφρQς διά τ(;ιν όνύχων, άποσπογγ/ζω, τρl-

6ω), br~kis (6έλος, άκόντιον), brukszmIs (6έλος, 
σειρά), λι.,;~. berfchu (σΠΟΥΥΙζω, κ08αρΙζω), λιθ. br" 
ϊίυ (άποξέω διά των όΙιύχων), xcιΙ ~ήν δμi/)cι ~ιίIν 
οιιναιν1jχό~'tων μ' ~ήν λ. cpdeoor (βλ .λ.)· ie Ιαιπ. *bher(e)-, 
*bherI-, *bheru- (τρΙ6ω, ξύω, λυωνω τρ/6ων, κοπσ
νΙζω). 

IpCIΡμΙ.άω (φάρμcιxOtι)' πάσχω έκ πόσεως φαρ
μάκου (δηλητηρ/ου), εΤμσι 6ε6λαμμένος τός φρένας 
(ζαλισμένος) έκ τfις χρήσεως φαρμάκσυ.- • έχω 
όνάγκην φαρμάκου, χρειάζομαι «γιοτρικό) (!ιπω, 
π.χ. τoμάω~έxω όνάγκην έγχειρήσεως). 

IpCIpμI.cfa, -iI (φιιeμcιxηίΦ)' ή χρtjσιςοlασδή
ποτε φύσεως φσρ'μάκων, άκόμη καΙ μαγικων Ι δη, 
>,ητηρΙασις, μαγεΙα R 8tpantra διά φαρμάκων. 
lpCIρμΙΚΙσ, iι, πoιη~. ιiν~Ι φαρμαχ.Ια (βλ. λ.). 
.σρμι.cύς, ,έe»r, δ (tpdeμcι.XOtι)· άσχολούμενος 

περl τήν παρασκευήν φαρμάκων, ό φαρμαιφποιός 
11 ό χρησιμοποιων 1/ πωλων τοΟτα, ό φαρμακεύων, 
ό δηλητηριόζων, ό μαΥεύων, ό μάΥος, φσρμακα-
πώλΓ\ς 11 8ηλ. IpCIpμoacuTΡΙO. . 
lpCIρμΙ.cUω, μιλλ. -οφ (φάρΜCΙXOtι)' δΙδω φόρμα. 

κον, δ/δω Ιατρικόν Ι ΠΟΙΟΟμαι xpfισιν μαγlκων φαρ
μάκων η μέσων καΜλου της μαγεΙας, όσκω μα· 
γε/αν, εΤμαι μάγος 11 φαρμcι><8Voo τι ' Ir: τόtι nοταμόιι 
=μετέρχομαι μαγικόν τι μέσον πρός καταπράϋν
σιν Τfις όρμfις τοΟ ποταμοΟ. 2) μι.,;' cιlτ . προσ . , 
κα8σρΙζω τινά διά κα8σρτικοΟ φαρμάκου, τοΟ δ/δω 
κα8αρτικόν Ι δ/δω εΤς τινα δηλητήριον η ναρκωτι· 
κόν φόρμα~oν, τόν δηλητηριάζω, τόν «φαρμακεύω». 

lpCIρμΙ.fς, -lδofl, θηλ. ~oίί φαeμcιXIVfl" φαρμακεύ
τρια, γόησσα, μάγιοοο, λαι~. venefic&. 
lpCIρμδ.όcις, lοοα, .". (tpdeμcιxOtι)' ό διά φσρ

μ6κου παpεσKευaσμένoς, ' ό δηλητηριώδης. 
•• 'ΡΜΑ νΚΟΜ; ~ό' ώ, χοιΙ νίίν, φάρμακον, τόοον 

~ό θιραιπιιι.,;ιχόν δοον XotΙ τό' βλoιπ~ιxόν, «φόρμάκι, δη· 
λητήριο» IΙlαματικόν φάρμακον, lατρικόν,«Υιατρικό»: 
φ4ρμcιxoιι tι600ν=IαΤΡΙKόν διά τινα' νόσον, άντΙδο, 
τον κατά τινος νόσoulΙμτcpρ , ιpάρμcιXOtι λv.tJr=φάρ
μακον άποτελεσμαTlκόν κατότης λύπης, άνακουφι· 
στι!<όν της λύπης. Tck «/)ι' 'Ι;ω,.ριΧήν xpijoIV" προcριΙ;;ό
μιναι φι:iρμαιxcι oJjοαιν 'ιι u.οτΩ ('ιι 1ruaoτα, η InΙu.οτα). 
~ .I . άλοιφα/, 'ιι _στιi (ή InΙnCΙflτα. η χαταnΙαοτά). τ.l. 
έμπλαστρα, κάταπλόσμστα' ~ck /)8 ,οφτ.ριχω, λαιμδι:ι:νό
μινcι cpciΡμcιχαι (τck «έσωτερικης χρήσεως») ~σcιν 'ιι Peώo 
o.μcι (καταπότια, χόπια), fι MΤΙΜCΙ (1/ nοι-d 1/ n.οτά), 
τ,l. ύγρός καταστόσεως.- • . δηλητηριωδες ποτόν, 
δηλητήριον, «φαρμάKΙΙ.~. μαγικόν ποτόν, φΙλ τρον 
I1 δθιν, μαγε/α, γοητεΙα, μαγγανε/α D Υιν.. πδν μυ
στικόν μtσoν φέρον . όποτέλεσμά ΤΙ.- ιν ώο. μέ
σον 6ποτελεσματικόν διά τι'ιν άπόκτησιν τοΟ πα-
8συμένeu: tpdeΙUΙHOtI oroΠI,lar:.- V μtασν πρός 
&φήν, ή 6σφή, τό χρω μα. 

'Ετιιμ., φάIΜCΙHOtι' φαρμ400Φ, CΙ,;,;, '~ΤΦ' φαι
μΔΝό, (=φαρμcιxή,. βλ. λ,)' φαIμcι ' πιθ. (Ιαιπ, θ'μ. 
*bhrmen-, πρδλ. λιθ. ωΓΙό. bύrti, λ.~~. bur'u, bιrt 
(γοήτεύω. άσκω μαΥεΙαν) ' φαeμcιΧόr: 8ck ~/)ύνι:ι:~o vck 
xιΤ~αιι ix ,;ινο, *φσeμcιΧ'Χ6f1. 
4fqpμι~ιιoσισ, iι (φd(lμcιx-t-no-, ρΙΙ;;. ';06 nl· 

_)' τό πΙVειν φάρμακα, fι ή πόσις δηλητηρlου, 
" .... ι.ο-ιι .. ιιις, -ον, δ (φd(lμcιxot+_UQI)' δ 

πωλων φάρμακα fι δηλητήρια, ό φαρμακοποιός, 
. • σρμ6.6ς, δ, iι (φάIμcιxo")'-φαρμcιx~ (βλ, λ.). 
μάγος, γόης, δηλητηριαστής.-6 8uσιαζόμενoς πρός 
έξιλασμόν καΙ έξαγνισμόν δλλου, ό άποδιοπομπαΤος 
τράγος' 'πιι/)'ή /). /)Ick ~Tιν ~oLatd,;'ljV θιιοΙαιν ίΧΡΥίοιμοποι
. οίίν,ο xcιxol)ρyoι XotΙ φοιΟλοι !νθρωποι, -iI λ. φαρμcιxό, 
. πρooiλcιδι Xotχ'ήν o"μcισ .• «μέγας παλQάν8Ρωπος», με-
γάλο «K68aρμα», λcι~. hoιno pl&cuI&rIs. 
IpCIΡμΙιιο-τρΙ_ δ (φά,μcιxoι+τ,ΙHtιeιι), ό τρl-

δων (κοπαν/ζων) καΙ πσρασκευόζων φ'6ρμακα fι 
χρώματα, ώ, xcιΙ ν6ν «φαρμακοτρ/φτης» • 
.... 1.6ω, μιΗ, -ώοΦ' άναμεΙΥνύω μετά φαρ · 

μόκου Ι 8εραπεύω μεταχειριζόμενος φάρμακα, η 
δηλητηριάζω διά φί:lρμάKou,ώ,' χαιΙ νίίν', φαρμακώ 
νω.- Η προικ/ζω μΙ 8εραπευτιι<ήν δύναμιν. 
lpCIρμάσσω, ιi~~, -ττω' μιη. '~Φ ' πι:ι:θ. πρχ. nι 

φd(Iμcιγμcιι (φ4ρμΔxotι)' 8εραπεύω μεταχειριζόμε · 
νος φάρμακα fι φΙλτρα, κάμνω xρfισιν φαρμάκων Υι 
φ/λτρων Ι φαel4.dOOC» xα1xόtι = σκληρύνω (<<στομώ
νω») τόν χαλκόν έ~πτων αύτόν είς ΨUxρόν Οδωρ. 
- 11 γοητεύω, μαγεύω, 8έλΥω, διά της χρήσεως 
ποτων iι φ/λ τρων Ι δηλητηριόζω,- • άναμεΙΥνύω, 
νο8εύω, ,"ψευτΙζω» 11 άρτύω, καρυκεύω, ; 
•• -POI (Α), -10" τό, πι:ι:ρck μΤΥν. χαι! φδρος' 0-

φaσμα, παν/, σκέπασμα, 'κάλυμμα ,, «πανl» Ιστιοφ6· 
ρou.- Ι πλατύς έπενοοιης δνευ χειρlδων, φορού
μενος ώς. έντελQς έξωτερικόν fνδυμα, fι καΙ εύρύ · 
χωρος χιτών Ι ιi>o. χαιΙ νεκρική σινδών η οά6ανον 
11 m'ιματOtι φieΟfl-τό τελευτατόν μου ράκος. 
Έnιμ. , φiρo, (*φα!lFo" .Ιι:ι:π . *bhr-VOI: λι8. bur

ν& (τεμσχιον ύφάσματος), λιττ. burwes, buras (μι
κρό lστ/α, μικρά τεμάχια ύφάσματος), πρδλ. Ήουχ. 
ccpdeaa ' ;'φcιltι •• tι' nU_ .... · φοeμδ, (δλ.λ.)· "Ιοιπ. 
ρΙΙ;; . *ber- (ύφα/νω, πλέκω) . 
φδρος (8), '10'. τό'=ι!eoτρotι (δλ. λ.), ώ, xcιΙ νίίν 

δροτρον (<<άλέτρι»).- 11 = 6.eofl" (δλ. λ.) . 
'Enιμ., ιpάeofl' 6.-φαeo, (-άφάιωτο,)' πρδλ.'Ηοιιχ. 

cβoVφαρoιι' π7tι ινάρOΤOtι "tι. φdeO' γci, ι) 'eo
O'fI-' φαecioί (=6ροτριω) 'ν ~φ ίπ. φαρ6ωσ.-φο,
ώο, (παιρ.ό< ΚαιΗ.)· ιiόρ. φάeοα. (=ο%/οα. Ε. ΙΙ.)' 
φάeαγξ (πρδλ. ρφμοιν. *bAr(r).nCA), φάισο, (δλ.λ.λ.): 
Ζινδ. bar&· (τέμνων, κόπτων), ιipμ. ber&n (στόμα) 
(χιιρ. όπή , δνοιγμα),-bΙr (Ιαιπ. bhero-) ίν τφ g.tπa
-bIr, erkra-bir, hoI&-blr (άνασκάπτων τό έδαφος), 
br-em (έκ8άπτω, άνιχνεύω, όνορύσσω), λcι~. for.re 
(πι:ι:λ-Υ.ρμ . bοrδπ)=διατρυπδν, for-Amen, ίρλ. bern 
(ρωγμή, σχισμή), bern& (δΙ-'. οημ. ), b ... n&ch (έσχισμέ· 
νος), ιχαιλ-Υ_ρμ. borQn, ιiyyλ'oαι,. borl&n (διατρυπδν), 
παιλ-rόrr. bor. (όπή), (&UQ&-bor&, .ΥΓ&-boΊ'&), λιθ. 
burπά (στόμα), (πρδλ, ιiρμ. ber&n), /)ημoτ-oλcιιι. ·bo.r~ 
π& (6ωλοκόπος)' πι:iν~cι i, Icιπ. *bher(e)- (τΡ/6ω, 
στΙλ6ω' φ8ε/Ρω διό τι'jς χρήσεως, Kατατρl6ω' ξύνω' 
8ρύπτω, δηλ. κοπαν/ζω' σχΙζω' διατρυπω, K6πτω~
πρδλ. ρlΙ;;. βι:ioιν .1' ,1- 'ν ~φ Ζιν/), broIer.- .(τέμνων), 
ved. bhripόnti (τρouματlζoυν), νιο-πιρο. :burr,idAn 
(Kόπ~ειν),λcι~. frIiire (8ρύπτω, τΡΙ6ω,ouνΤΡΙ6ω,epaύω), 
frivoIus, frlc.re, παιλ-oλcιιι. brItV& (ξυράφιον), "-br.I
-dU, *bridiikii (κόπτων, δριμύς, πικρός) ίν Παιλ-oλcι·ιι . 
bridiikii, μιιο. ,κ .Χ. brine, ν.ο·κ.Χ. brijn (σαλαμούρα), 
λoι~. fe;lo,-ire (πλήττω), παιλ-ηοπ. berl& (πλήττω) 
σι:ι:π. *bhor·), παιλ·oλcιιι. borJ& (παλα/ω).-'πΙοη, pι~. 
βiσι, ιί, -U· 'ν ~φ ocινoxρ. bhδrv&tl (μασοω, καταν· 
σλΙσκω, Ζ.ν/). baonrv&- (μασσων), πcιλ-yιρμ. · brδ·dί 
(ε08ρciυστoς)' βλ . ώο, xcιΙ φάρνy~. φαexlg. 
.6ρος (r). -ον, δ'-φά,νγξ (βλ. λ.), πcιριk ΛιιΧόφρ. 
~ρoς .. (Δ). -ον. tι· νησlς έν TQ Kόλπ~ Tt'\c; Άλεξ

ανδρε/ας, καταστδοσ περΙφημος διό τόν έπ' αύΤι'jς 
ΚΤισ8έντα «φάρον».- • ιb, προοηΥΟΡ. δ φάρoς=ώ~ 

. xcιΙ νίίν, (φάρος», μέγας φανός έπ\ τfις KOΡuφt'\c; 
πύργου πρός κατατόπιαιν των ναυτιλλoμtνων . 

• δρ6ωσι, 8Π, Υ' Ιtληθ. ~oίί φαράΦ (βλ. λ.). 
~ρσoς, -r:, ~ό (φάρφ• cpdeo.s Β)", μέρος δπό

κεκομμένον, άΠOKεxωρισμtνoν, . όπομεμονωμένον, 
μέρος, τμι'ιμα, τεμάχιον. λαι~. pars Ο tpdeOlA n61.ofl 
-αl σuνOΙK/αι της πόλεως. 
Έ~μ. , φάροο, ( Ιαιπ. *bh[-s-es: ίρλ. ber~ iμ\κρός, 

6ρaxυς), berr&Im (-λcιτ. tondeo) (*bher-s-), πρδλ. 
*bhr -s-to-, . *bhres-to- 'ν τφ. lρ~. brIssIm (8Ρόύω), 
(rl(n, π~λ-yι~μ. brest&n (8~υω, αποσπώ, έκΡιζώνι..ί),. 
brust (ρfιγμα, διάρρηξις, σΧΙ9μα), ιiΥΥλ- σι:ι:e. bersIAn7' 
πcι,.·ηoΓΓ, brest& (διαρρηγvυoμaι, σπάζω)' ~lir ... 
• Ινι:ι:ι 'π.x~. ίΧ ~oίί *bher-, ., *bh{- ίν ~φ φάροtΉ" 
(-δρστρον)' πρδλ. xotl ~ck iν ' φάρο, 8 xcιΙ tpdOHOfl . 
φδΡUyξ, +, (χαιΙ 'νΙο.. 6), Υιν . -t7όr: xcιl μ';Υν • 

-vπo,,' ιiπαιν~~ ώο. xcιΙ όνο φάινξ (tpdeo, Β, ιράιφ)' 
dιι: xotl ν6ν, φάρυΥξ, ό ~Ισoφόγoς, λάρυγξ, λαιμός. 



- 11 Muσσος, δνοιγμα, φόραγξ, xαρ6δρa, 6όρο· 
&ρov- πρδλ. xcι! φάeιι)'ξ. 
Έnιμ., φάρνΥξ (-..",ξ XCΙ1:όι 1:ό ΜίρνΥξ, -""')10,), 

λCΙΙ1:. fruιnen (*frfigmen iΊ *f~smen), «ρμ. erbuc 
(=aTI'j8oς) C*bhriigo-), noιA-norr. bark. (λαιμός) 
(*bhor-g-)' 'iJ δλ1) δμόι, βcιιαΙΙ;ι-ιcιι ίπ! Ιαιπ. ριt;. *bher
(σχΙζω) ίν 1:/jI 'λλ. φάρφ 1βλ. λ .. ), λCΙ1:. fόrδ (βλ. ίν 
φάιο, Β)' διό: 't'ijv α1)μ. πρδλ. ι1ρμ . beran, λι9. bur
ηά (μικρό σχισμή) στόμα)' ix τ1)~ *bher- χαιτ' inax1:. 
ίδ'ljμΙ?UΡ'rή9'1jααιν pIt;oιl *bherug-, *bhrug-' βλ. χαι! 
φάροι; Β. 

φΑ'ΡΩ, λοιιρ. xcι! δωρ. «ντΙ φέρω' μιλλ. φάροω' 
πρχ. mφIIfHa' σχΙζω, κόπτω, κατακομμαnόζω. [δι' 
ίτυμ. βλ. φάροι; Β]. 

tpάς, φαοα, φιί", μ1:Χ. ίν. xcι! ιioρ. δ' 1:0σ tp7IJAI. 
φCΙσyδν'ς, -{δοι;, 'iJ, ΙΙποlιορ. 1:0U φdoyα"o". (βλ. 

λ.)' μαχαιρΙδιον, ξιφΙδιον. 
tpάσyδνoν, 1:ό (οφιίtω, ι1ντ! οφάΥα"Ο")' κοπτε

ρόν έργαλεΤον, ξΙφος, μόχαιρα. 
Έτνμ., φάο)'αι"ο,,' πρδλ. Ήσ.υχ. cφιιΟΥιί",τα,' ξΙ-

914' ά"α,ρ,ϊτα,.· φάΟΥα"ο" <·oφιιy~OH-σ"o- Ι οφάtω 
(*οφαΥ-jω)' βλ. οφάζω . 

φσσΥδν-ΟUΡΥ6ς, δ" (φάΟΥσ"ο,,+IΡΥω)' ό κατα
σκευόζων ξΙφη (μαχαΙρας, έγχειρΙδια). 
φάσc, δΙDΡ. χαι! ΠΟI1)Τ. «ντ! Itp7lo" 'r' 'ν. ιioρ. αι' 

1:0σ tp7IμJ. 
.,ισηΙoc;, δ' το -rνωατoν φυτ6ν, cφασουλιόι, IICΙ! δ 

καιρπ6" τ6 δσπριον φασΙολος, λ!Χτ. phaseIus.-. 
έλαφρόν πλοιόριον, μικρό λέμ60ς, μονόξυλον, ό
κότιον (CΚοΡα6όκι»), λ6Υφ τfι~ δμοιόΤ1)ΤΟ' το!) σχή· 
μcιτ6, 1:ων πρό, τό σx1)μcι το!) tρcισl6λoυ . ['iJ λ. ιΙνcιl 

. πιθ. AtyuIt't. πρδλ. xcι! φιιoΙo~~]. 
tpάσlσ., ίπ. μΙσ. ιiπΡφ. τοί) φ"μΙ. 
tpάoIc, tpάσIω, δ' nA'lje. καιl t' 'ν. μία. προατ. 

'toB tp7IJAl. 
",-σf, Υ' nA'lj9. 1:0U tp7IμJ. 
φiσlδνIK6ς, ι7, 6,,' δ ίχ τοΙΙ Π01:cιμoll ' Φάcι,o" 

ιiλλό: μιτό: λoyoπcιιxτlx1), αιινιίμcι νoΙ;εω~ προ, 1:0 cι"'" 
Ηοφιι"ΤΙΗδ, (πcιp' 'AplotOCP.), οπω, xcι! Φαο,α"δ, ιiv'ijp 
λ8γιτ!Χι ΙΙπό ;oiί cι!ίτoυ χωμlχου δ cινHoφά"ι",. 
φδσιδν6ς, Ο" (Φαο,ι;)' ό έκ τοΟ ποταμοΟ Φό

σιος ~ ίντιiJθιν xcιΙ, φιιο,α"δ, (ένν. Ge"',) xcιλΙΙ1:CΙΙ 1:0 
'(νωατον ΠΤ'ljν6ν, δ «φασιανός»,' τό «φαζόνιι, λα1:. 
phasianus Ι Φσοισ"ο, ιι,..ηρ πcιp' Άριατοφ •. λίγιτcιl 
λoy?πcιιxτlxcil, πρό, τό cινHoφά"ι:". (βλ. λ.), πρδλ. και! 
Φαοια",Η6 •. 

.,ισις (Α), -ιω., fI, ιiντ! φά"ι", (φαΙ_)' κατηγο
ρΙα, καταγγελΙα 11 πληροφορΙα.- • (φιιl"ομα,)' tμ
φόνισις, Τχνος. [φάο,,' φάομ!1. Ι ίΧ -ι:οσ φιιl"φ (βλ.λ . )] • 

.,ισις (Β), -ιω" 'iJ (φ-ι;μJ)' τό λέγειν, λόγος, 
Υλώσσα, όμιλΙα D πρότασις, όπόφασις.- • κατόφα
σις, δι ισχυρισμός, 6ε6αΙωσις. [φάοι" (Hστciφιιo,., d-
116φαο,,,,. φάτι" , ίΧ τοil tp7IμJ, βλ. λ,]. 
φάσις, -,ο" δ' ποταμός Φα'σις, έν ΚολχΙδι τΟΟ 

Πόντου' βλ. xcι! Κ . Ε.Λ. 

"σ.ος, δ' πλόκαμος Βρύων κaτερχομένων έκ 
τΟΟ κορμού δρυός. 

Έι:νμ.: φάΟΗΟ' <*φαΡΟ-Ηο-r-= germ *bars-ka-z 
ίν -ι:ψ ~'ιjμοτ-rιρμ. barsch (τραχύς, όξύς, ώμός, όπό· 
τομος), πρδλ. Κιλ τ. *barso- ίν τφ πcιλ-ιρλ. barr, 
corn., bret. barr (αΙχμή, κqρuφή, λόγχή)=germ. 

barza- ίν 't/jl ncιA-norr. barr. (6ελόνη πεύκης), παιλ
Υιρμ. parren (κόμνω έξόρμηl?jν), εΙ τcι !cιπ. *t!hrs-ti-s 
'ν -ι:ψ αcιναxρ. bhr~"-l} (αίχμήι έκόστη των αΙχμών 
περόνης), It"A·norr:, πcιλ-Υιρμ. · burst, ιiYyλ-σcι" byrst 
(ψήκτρα), AOl't. fastiglum, Icιπ. *bhares, *bhars-, 

. bh[s-.-xcιt' · iλλ'ljν 'τυμολ. φάΟΗΟ, <*φιιΡΟ-ΗΟ" 
' (φάροο" 1βλ. λ.). 

: "σ.ω, πρ-ι:. lφιιΟΗΟ1Ι xcιl 'π. φάΟΗΟ" (ίν χρήαιl 
xcι! ώ, πρ-ι:. 'toti φημl)'~tp7ιμl (βλ.λ.) , λέγω, &:6αιGι, 
δι06ε6αιώ, αιιχνό: ομ(ι!, μι-ι:ό: -ι:1), πcιρcιλλ. 'νν. -ι:οί) προ· 
φoσΙζεσ~αι, πρoσπoιεTσ~αι (-ι:. Ι. 6ε6αιώ τι καΙ τό 
ΙσχύρΙζομαι, πρσ6όλλων αύτό ώς πρόσχημα κοΙ πρό
φασιν καΙ ούχΙ διότι τό πιοτεύω), λCΙ1:. ρr •• ΙΘ fer,. 
11 ώα. CΙKέΠΤOμαι, νομΙζω, 8εc.ιρQ, στοχόζOf./αι, προσ-
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δοκώ, έλπΙζω 11 μl-ι:' CΊπρφ. μιλλ"., ύπόσχομαι δη Μ 
πρόξι..ι τι_ 
φάσκωΙος, δ (ώα. xcιΙ o!ί~ . τό φιίoκω~o,,)' μικρός 

δερμότινος σόκκος, σακκΙδιον, σακκούλα, λcι-ι:. pas
ceolus. 

'Ετνμ.ι φάΟΗωλο", ()It01tOP. φαOHώ~,o" () λcι-ι:. 
ρhasculum, ι1ρxcιlό-ι:. pasceolus, ' διό: το πρόςιφ. πρδλ. 
λcιτ. baceolus: βάκ,,~o,)· 'iJ αυΥΥ. πρό, τό φάΗ,10, 
(=δέσμη, δέμα\ ιΙνcιι τυxcιΙcι' ιiλλ' αστι xcι! 'iJ πρό, 
-ι:ό: λίllτ. f.5CI. XOl! f.5Cls συyyίνιιcι ιΙνcιι i''ljocpcιAI' 
αμί~'Ij' πιθ. αυΥΥ. 1:φ φιίοκο. (βλ. λ.) ' διόι τό πρ6σφ. 
πρδλ, φι,δω~6., dμαe-rωJ.6", διό: -ι:ον 'tονιαμον δ. πρδλ. 
lδωΙο,,; lδώ~,o" (βλ.λ.λ.), Ηvβ'JJ~Ο" (=κVβ&~ο,,). 
tpάσμσ, -ΙΙΤΟ" -ι:ό (φαΙ,ιω)' έμφόνισις, μορφή, εΙ· 

κών όνεΙρου, φόντaσμα : φάομα ά"δρδ,=φόντασμα 
όνδρός, τ6 φόσμα του κοι ούχl τό ύλικόν του σώ· 
μα, δραμα κα8' ϋπνους. 2) σημεΤον έξ ούρανΟ(ί, 
ούρόνιον φαινόμενον έρμηνευόμενον ώς κακός οΙω
νός.. 3) τέρας, τερατώδες σημείον, κακός οίωνός 

·11 φάσμα ταvροv=τέρας ταύρου. . ' 
φΑΊI., «-ι:,. tpάττσ, 'iJ' ώ~ xltl νυν, φόοσσ, εl

δος μεγόλης όγρΙας περιστεράς, λcι-ι:. columba pa
lumbus. 
φσσσο-φόνος, o~ (φάοοα + *φΙ"ω)' ό φονεύ<.ιν 

φόσσας (όΥριοπεριστερ6ζ), ίπΙ -ι:ου Ιίρcιxo, Β ώ. OQQ. 

4 φαοοοφ6,.0S', όνομα εTδouς τινός Iέρακος. . 
φδσώ, φδσι:ίς, δωρ. ιίν-ι:Ι φήcιω, φrjοl", ·μιλ~)' • 

-ι:ου φημ{. 
φΙτΙ, δ' nA'lje. -ι:ου tp7IμJ. 
φδτι:ι6ς, ι7, δ" (tp7lμJ), ItOI'lj1:. ι1ν-ι:1 φατ80" φα

ι6,· δυνόμενος. νό λεx~ι:1, νό όνομασ8ι:1 : oiί .. ι φα
τιιδ,=ό μιΎ λεγόμενος, όνέκφρσοτος, τρομακτικός . 
.δτtoν, ρημcιτ. ίπΙθ. 1:0υ tp7IμJ'=erιrιEo,,~δIl i". 

"",ιαι=πρέπει νό λεx~ι:1. . 
ι,δτf, δωρ.· «'1-Ι:Ι φ;,ο/, Υ' 'ν. 'ν. 1:0!l tp7IJAI. . 
φδτfςω, μ~n. -/οω, διqρ. -Ιξω' «6ρ. 01' lφάτ,cισ' 

π"θ'lj-Ι: :, ιiόρ. 01' lφαι:Ιcι{Joη,,· ΠΡΧ. lIιφ«τ,cιμσ,. (όpάrIS')' 
λέγω, όμιλώ, όγγέλλω, διαφημΙζω, όναφέρc.ι, έκ8έτι..ι 
11 το φ.σι:ιζ6μ"ο", ίν χρήσιl ώ, «πολ. = κα'τό τήν 
ύπόρxouααν φήμην, δπως λέΥετaι, δπως !')ρυλεTτCιι. 
- 11 ύπισχνοομαι ..... άρρα6ωνΙζω, μνηστεύ<.ι.-: 11 κα· 
λώ, όνομόζω. ' , 

.,ιτις, -ιω", !ΙDν. -,ο" fI (tp7lμl)' λόγος, . λέξις, 
φ~μη" όμιλΙα, όναφορό, fκ~εσις: Ηατά φά""=κατό 
τή'ν 'ύπqρxoυσαν φήμην Ι ι; fpιΣτ" Ιχε, μ,,,=ή ύπόρ
χουσα περl α6τοο φήμη λέγει δτι .... - 11 ή ύπόρχου
σα περΙ τινος καλή iΊ κακή φήμη, ή ύπόληψις της 
όποΙος C;ιπoλα'ιει, τό δνομα «που fχει», λcι-ι:. fama. 
- 11 ή φωνή τοο μαντεΙou, χρησμός. . 

tpάτνιι, ' 'iJ (παι:έομαι)' ώι; xcι! ~ίίν, φότνη, «φατνΙ_, 
cπαχνΙ», κοΤλον ξύλινον σKαφlδιoν, έπΙμηκες, χωρι
σμένον εΙς ~έσεις .. ίν-ι:οι; -ι:ων δltΟΙlDν '-ι:οποθίτουν -ι:'ijν 
1:ροφΥιν -ι:ων ζφων.- Η ΠCΙΡ01μ. φρ,: βοV. 'ιιί φιίτ,," 
(ίπ! 'iJαύχοu xcι! ιivi'tou βΙου) Ι HVαw Ι. φάπrι (iΊ lπl 
φάι:"",,), ;πΙ ιiνθι:-ώπων, οΙ δποtοl ο!ίτl οΙ Τδιοl Xp'ljOI
μαπιιισσν -ι:1 ασ'ta ιl. Ιλλου, ίπιτρίπουν νιΧ -ι:6 ΧΡ1)αιμο
ποι ήσουν [δ π"ι:-άι μ-Ι:Υν. ~όItO' nάδ'r" ΙΙποδιιχνύιl ώ. 
pIt;. 1:i'jt; λί'. -ι:'ijν, πατ- -ι:οί) πατΙομα, (βλ.λ.), μιτάι μι-ι:cι
Οία.ω, -ι:οσ δcισι!o;; φθ6γγου Ιν -ι:ij λ. φάnιη' ίΧ 1:0U 
φάτ,." 1:0U,OU 1:0 φaι:,,6ω, φάτ_μα (βλ. λ. λ.)' δ τύ· 
πο .. ndδ'r" cincιvt!J μίν ItCΙ(iιX μ1:γν., φcιΙνa-ι:αιl δμω, δτl 
ιΙνcι\ ιiρχ"16ΤΙΡO'1:011 ίπιχpcιτήσcιν-ι:o, «1:-Ι:. φάτ",,' χιιρ. 
α'ljμ. 4λλωι; 1:1 _ΙνOlI ιτόπος (περιοχή) σταUλου», ·δι;ςου 
npool}iVOV1:"\ 1:ό: t;/jIoι, ίν-ι:ιίίθιν δ6, cφόtνη (σκ6φη δ"l . 
έντός τl'jς όποΙας τρώγουν}»]. 

.,ιτo~ ίπ. ιiντ! lφiί.τo, Υ' Αν. «ορ. ' β' 1:0ίί φ"μl. '. , 
φδτός, ιf, 6", r-1jμ. ίπΙθ. -ι:οσ φημΙ' ό λεχδεΙς, 

περ10δ έγένετο λόγος IΙIJ.ερl οδ γΙνεται (iΊ δύνα
ται νό γΙνr:ι, 1ι πρέπέι γό ' γΙνr:ι) λόγος U συχν. μ.τ' 
ιiρνήα. ο;, φαι:δ,=δφατος, δρE>ητ_~. όνέκφΡοσΤος, 
μή ΔUνόμενoς νό έKφρασ~~ (νό έκτε8ι:1).- 11 περ/-
φημος, διόσημος, fνδοξος. . 
9άττσ, fI, «1:1:. ι1ν-ι:! φάcιoσ (βλ. λ.). . 
.σuΙ-cnf·φσuΙος, ο" (φαiίλQ;.+'nl+φιιiίΙ0,)· ό 

φαυλότατος, ό ~λως διόλου φαύλος, ό fxw.v έν 
tauT,Q πδσαν φαυλότητα, ό φaOλoς έπl φάύλου, 
«πoU δtν γΙνεται περισσό'τερον φaOλoς», . 



φαυλιςω, μιλλ . -ίσω, ι&ττ . '&0; (φσνλσ~>' 8ει.Jρώ 
τι εύτελές. τ6 ύπoτιμιiι, τ6 έκφαυλΙζω, κα8ιστω τι 
φαQλOν . καΙ εύτελές, τό κατεξευτελΙζω Κ τ6 χλευό
ζω, τ6 όποδοκιμάζω. 
•• Υ-λΟl, (,,>, σ,,' ώ, ,;ό φλcιiίeοs (βλ. λ.), έλα· 

φρός, εύκολος, όσήμαντος. 2) πρόστυχος, χυ· 
δαΤος. ποταπός; μηδαμινός. τιποτένιος, όξι8ρήνη. 
τος. κοκός.- Ι έπ ! πρφαιίιπων, ταπεινός τ6 γένος, 
ΤQ.πεινης καταγωγης, rfις κατωτότης κοινωνικης 
τόςεως. έντελώς άσήμαντΟς, μ:Ί uπολΟΥΙσιμος 11 σΙ 
φCΙiίλ-oΙ=Oί δ\ θρωποι TI'1<; σειρδς, «.συνη8ισμένοι 
τύποι ». ούδεμιάς παιδεύσεως τυχόντες, ΟΙ έντελώς 
άπαlδευτοι, έ~ ,χνtιθeοι ι πρό, τό οΙ σσφοί . 2) ίπ Ι 
Τ~ ζ ίξωτιρικη;; ίμφοι-ν(σιω" ότημέλητος. άπεριποΙη
τος, δσχημος. 3) όμέριμνος. άπερΙσκεπτος, όδιά
φορος. [~ ~ . Ι τυμ . · βλ. φλcιiί"οs] . 
φaυλότιις, -.,τοs, Υ: IφoiίAos) ' σμικρότης, μηδα

μινΟιης. εύτέλεια. πενιχρότης 11 ώ, κοιΙ viJv, φwλό· 
της, ποταπό της , χαμέρπεια. 2) ~λλειψις Ικανοτή
των 11 ή lμη φcινλότ,/~=ή έμή άκρισΙα (έλλειψις κρΙ, 
σεως). 
φαύλως, έπΙρρ. τoiί φCΙiίλoς ' εύκόλως, έλαφρώς 11 

φανλω, φέeω τι=ύπoφέρw τι εύκ6λως (μέ εύκολΙαν), 
δ1jλ . μέ άδιaφoρΙαν . χωρΙς νά πολυσκοτΙζωμαι δι'αύτό. 
2) χoνδΡΙKWς, άδρομερώς, κατά χονδρικόν ύπολο
Υισμόν: φcινλω' λΟΥίζομαι=ύπολογΙζω xoνδρΙKWς, 
προχεΙΡως, έκ τού προχεΙρου 11 φανλ~ λέyω-όμιλlίΊ 
χωρΙς νό άκριβoλoγlίΊ (χωρlς νά κυριολεκτώ). 
φaϋσΙΥξ; . -'yyoS, ofι (φcινζω) ' φλύκταινα προξε

νOUΜένη έκ πυρός εΙς τά σκέλη lδΙως καΙ τός κνή
μας. λοιτ . PUStUIA, PApulA [πoιρiι Πολυδ. κοι! φcιiί
ΟΤ'Υξ' φωίς' φΙΡ. 'Υ-ν. φφδο, (ίοιπ. *bhδU ' ) κοιί φίί
Ο'Υς (βλ .λ .) · πιθ. ie Ιοιπ . *bhau-' δι' έτυμ. βλ. φϊIacι]. 
φauσf-μΙρoτoς, ο,,·.d:φcιεaίμβeοτοι; (βλ. λ.). 
ιpάt, ofι , 'Υιν. φ;;.βόs · όΥρΙα περιστερά [πιθ. σιι'Υ'Υ, 

-τ:φ φάoocι, ι&-τ:-τ:. φάττcι (βλ. λ.), φCΙβo · τνπo,. (εΤδος 
ίέρακος), φαβΟΗτό"ος, φCΙOOO-Hτό"Oς (πιθ. -β- < -gh- . 
κιχ-τ:' ίνΙΧλλΟΙΥΥιν μ8Τ~ oςoiί -qv- ίν -τ:ΙίΊ φάoocι < *φCΙHJCΙ)' 
KΙX'tc! τινοι, συ'Υ'Υ. -τ:φ πιχρ' Ήσιιχ . c,ΗJ.εμβοiίοcι· &ΗΟ
λcιoτcιΙ"oνocι_, "μ,σ-'Υιρμ. gAmpen, gumpen (σκιρτώ), 
ιi'Yyλ. Jump (πηδώ), μισ-'Υιρμ. gUmpel (εΤδσς πτη
νοΟ, ό πύρρουλας), gAmpel, gumpel (κωμΥδΙα), Ικ 
τινο, ΙΙπoθΙΤΙKoiί Ιιχπ. *gνhemb' (πηδώ, όναπηδGι): 
*gνh1pb- <) Αλλ. φαβ-) • 
•• -Ω, ριζικον -τ:ου φcι/"ω' φωτΙζω, φέΥγω, λάμ

πω, όκτινοβολώ (χιιρ. ίπ! τών 01Jριχνίων σωμc!των). 
Έ~vμ.ι (βλ. κοι ! iv φcιί"ω) ' δ ιiρχιxιότ . τ όπο, 'tfjc 

ριζ. φιιF-, δσ'η, φοιΙνιτιχι iv -τ:φ φάε. (·φoFa), φάο, 
( *φCΙFo,.), ιχΙολ . φαv..ο,. (πρΙSλ . φcινοφόeο,.), φαν-., 
φαν·οι,., φcιν -οΙμβeοτος, ΠΙ-φCΙν-OHω, φCΙ-c,,,df, 
φcι-.6ow, φiy-yσf ' ιΙτοι μaίίπaσaν δ Ι ' τον -τ:ΙΙπον φ.
ώ, έν τοΤ, φά · a,,. Α, φά-oμcι' κοι ! τίλο, Ilc τον 
-τ:\ίπον φα"- , ώ, ίν -τ:οΤ, φα" · ιj,,cι, (φcιί"ω), φα"-,,,ό,, 
φα,,-ό,., φcι,,'';' πcιμ-φα .. -όω", πcιμ -φαί".ω· ίν π!σι 

.το\ίτοι, δΥιλοστοιι τι τό όρώμενον ύπ6 τοΟ όφ8αλμοΟ' 
~λλ' ιχl !διιχι ρΙζιχι φα- κιχ! φcι"- e1jAOuot Κιχ Ι φGις 
έξικνούμενον μέχρι της διανοlας, ω, ίν -τ:οl, φά-ιισ, 
(φημί), φά-ΟΗω, φά-o,~ Η, φά-τ~, φ?ι-μ", φc»-"';' 
ή δ ι πλfj ιχιίΤ1j σημοισ. ιΙνοι ι X2ΤOΙζfιxνYι, ίν ΤΟΙ' σοινσχρ. 
bhδ-, bhδ-ml (=λιχ-τ:. sρlendeo), bhδ· m_s, bhδ-nus 
(=λοι-τ: . lum.n), bι,δ-ι (=λιχτ. luceo),'v πιxραιΙSoλlι 
ΠΡΟ' -τ:όι bhδ·sh, bh.-n (-λιχ-τ:. loqui), λιχτ . fA-rl, t.
Ium, fa-ma, fA-S, fA-bula: σλοιιι . ba-jAtl (f&buIArl), 
b&-snT (fAbul&).- 6πQίρχoυσ ι και! l1λλιχι μορφιχ! 'tfjc 
μζ1j" δπω, μιτ~ -Ι- ·(ώ, ίν ' τιχΤ, λί~ .. φσ,ιJ-ιι6,., φcιίιJ
ιμα,), Τι μι-τ:όι -Α- (ώ, ίν -τ:οΤ, φσA-ΌS, φάλ-όeΟf, 
φcιλ'"e,άω, φαλ-CΙHIIό~, φ4Α-ΙΟf), Τι μ.τcX -Η- (ώ, ίν 
τοϊ, φαΙΗ-ό,., φCΙΙH-cί,.) . 
.Ε'.ΟΝ.Ι, ΠΟΙ'YjΤ. cino8., ίν χρΥισιι μόνον κιχ-τ:' ίνιατ. 

χιχ! πρτ,' =- φσβΙομαι (βλ. λ.) ' τρέπομαι εΙς φυΥήν, 
φεύΥω Ιντρομος U μ.τ· οιΙ-τ:.. τρέπομαι εΙς φυΥήν 
Ινώπιόν τινος. 

'ΕΤνμ., φiβoμcι,' φόβo~' φόβ" (βλ. λ .)' φoΙU.· 
φοβιιιό,: λιθ . begυ, begtl (τρέχω, φεύΥω), beg&S, 

b.gls (δρόμος, φUyή), πΙΧλ-ολιχιι. ~gt1 (φUyή), b~n_., . - . .'" 
~gna,tl ~Iι., befatl (τρtxω, φεύΥω), ωι1.νο (φUyή)' 

KpΙSλ. ώσ. οοινσκρ . bhf, bibh-iml (=λιχτ. tlm.o), bh&
-Υ_vδml (=λοιτ. terreo), bhTs, bh&-vaM (=λαιτ. t.r
ΓΟΓ), bhf-m_s (-λαιτ. formldolo5U5) ' <ΧΡΧ-'Υιρμ. blbfn, 
bi-binOn (-λαιτ. tremere)' σλιχυ. bOj-Atl ' λι8. blJ-Au, 
blJ-btl (-λιχ-τ: . tim.r.), bij-us (=λιι-τ:. timor)' .~ !οιπ. 
ριζ. "'bhegY-_ 
.Ε'ΠΟI, ",ο" -τ:6' ώ, κιχ! νυν, φέΥγος, φGις, λάμ· 

ψις, λαμπρότης. dι, το φάο, (φΏs)' τό φWς Tf\c; ι'ι
μέρος, τό φώς τοΟ ήλΙου U δΙΗdτφ φΙπει Ιτονς
κατά τό δtKατoν ~τoς.- Ι ΠΟΙ1j-Τ:., μ-τ:φρ. , φGις, εύ
φροσύνη, χαρό, τέρψις. υπερηφόνεια, δόξα. 

'Ε"νμ., φiyyσ,' φέΥΥω' π : θ. συγγ. -τ:ιjI λιθ. spingu, 
sρingetl (φέΥΥω), λιη. spuoguot (δμ. σ'ljμ.) · aK "Ιζ. 
"' sρ<h)eng- (φέΥΥω. λάμπω), πρΙSλ . "'sρen-dh - , βλ . 
οπ,,,80ήι ' φiπo~ κιχ! φάσ, IrVΙXt OUΎYavfj. ώ, 't" β.,,-
800,. κιχ! βά800" π.,,800" κιχ ! m!.800~' βλ. κιχ! φd • • 
φiΥΥω (φi"yor)' ώ, κιχ! νυν, φέγΥω, φεΥγοβολώ, 

φωτΙζω (ώ, -τ:ο . φcι{"ω).- πιχθ'ljΤ., φωτΙζομαι.-' 
liμτΙS., λάμπω, · φέΥΥω. 
φCfIco, δωρ _ 'νιο-τ:. προClος. του φιΙιJoμcι,. 
φCιδC_oμσι, ίων . «vli ~ΙιJoμcιι (βλ . λ.). 
φCιIfT .. y, ,6' κιχ! φΙΙΙΤΙΟΥ, κιχΙ φιΙΙΤ .. Υ (φ81 

ιJoμα,), KΙXoς~ ,ο πλιΙστον 'ν oς/jΊ πλYjθ. φιιιJίτισ, ,ΟΙ'= 
λιτά (οΙκονομικά) oναoΙ~ιcι (βλ. λ.) , αl κοιναΙ τρά· 
πεζαι τών Σπαρτιατών, Ιν ι&Ι' σιιν.διΙπνοιιν πc!ντ., ΟΙ 
πολΤτοιι, τρώ'Υον-τ:ι, δλοι ,6 ιx~-τ:ό λιτΙ:ν φοιΥ1jτόν (πρδλ. 
-τ:~ ίν Kρ~ηl d"ιJ(Iaicι). 2) ι'ι κοινή αΤ80υσα, ίν ~ 
παιριτ ίθιντο -τ:~ φ.ιδΙοςιοι ι fι τό δημόσιον οΤκημσ τό 
πιριλιχμEic!νον οιΙθοόσιχ, φιιδιτ Ι ων. [ofι λ . παιρσίΥΙ-Τ:ΙΧ Ι fι 
ίχ -Τ:Y;~ λ . φ,ΑΙσ (φιλlτ,cι) Τι .Κ oςoiί φεΙιJoμα, (φι,~'
ΗΙΙ. φιδ/ncι), Τι ίκ το!) ΙιJoμα, (-τ:oiί τιιώΥω, πρl5λ . 
lδωδή) , ιiντ! τoiί *lδΙτισ με-τ:& προσφUμιχ-τ:ο. φ- 'ν ιiρ 
χ~. ΟΙ διχόμινοι ώ, ιiρχιχoν ,ον -τ:όπον φιλΙτιcι ('κ 
ΤΟ!) φ,λlcι) 'ρμ1jνι\ίοιιν τοίι, δόο l1λλου, Φ' σΧ'Yjμιχτι 
σθ'νται, ιιρό, ποιρφδΙΙΧν των φιλι~ίωtι (οςρόπον -τ:ινc! , 
εύτελrι, λιτό, γεύματα, ίκ τoiί φιΙιJoμαι)] . 

.Er ~ONAI, μ,λλ. φεlooμcιι, 'π. τ.-τ:ιλ. μιλλ. πι
φrδήοσμcιι' 4όρ. οι' lφιιοάμ"", ίπ. φιιαάμ",,' Ιπ. 
ciνΙΧδιπλ. ciOp. δ' πcφrδόμ"", .UK't. nιφιιJoΙμ"", nι 
φlιJoιτό, «πρφ. πιφ,διo{Jocιι, «ποθ: &. κιι! νiίν , φεΙ
δομαι. μεταχειρΙζομαι μετά φΕιδοίίς, ΕΤμαι οΙκονομι
κός, «λυποΟμσ ι .ι, εΤμσι φειδωλός, λοι" parcer. (μιτiι 
'Υ.ν.) U ΙπΙ ζφοτροφ,ων κοι! τρσφΙμων, μεταχειρΙζομαι 
μετά φειδούς, κάμνω μετρΙαν (οΙκονομικήν) χρι'\σιν 
πρόγματός τινος 11 ιiπoλ ••. εΤμαι φΕιδωλός, ζQ μετά 
φειδούς Ι άποχωρώ. όπομακρύνομαι, έκ τινος, λΙΧος. 
_bstiner. 11 (μιτ' ιiπρφ.), άπέχω όπό τοΟ νό πράξω 
τι (δέν τό πρόττω) , παύω νό πρόττω τι, όποφεόγω 
νό πράττω τι. 
'Ε"νμ. , φιΙδσμcιι ' φιιδό" φιr,ιJωλό~' φιι&»' ... ι

δωλ'; ' φιι" (Ιοιπ. *bheld-- (σχΙζω. χωρΙζω) κιχ-τ:' ίπ'κτ. 
( Ιιιπ . *bhel-, 'ν τφ σι&νσκρ. bhόy_ie, πΙΧλ·:ιλιιιι . bo
j&tlse. (φο6οΟμαι)' Kιx'ti -τ:ινοι. συη. -τ:φ οιχνσχρ. bhl
ηάΙΙI, bhe'datl (σχΙζω), bhidyaIe (εΤμαι έσχισμένος),. 
λιχτ . flndo (σχΙζω), 'Υοτθ . beltAn, παιλ-yε~ μ. bizan, 
νΙΟ-'Υιρμ. b.lssen, παιλ·ΠΟΓΓ . bItA (δάι<νώ), δπότι up
χικΥι σημ. του φιΙδομαι tjΤΟ ΤΙ τoiί « χωρΙζομαι όπ6 
τινος.ι. 

φcιδομiΥως, Ιπιρρ. 'tfj, μ-τ:χ. ίν. oςoiί φ_ίιJoμcι,' 
μετά φειδοΟς, οΙκονομικώς. 
φCιδώ, -60' "οιΙ συν-(ιρ . -oiί" 'iι (φείδομα ι)' ώ, κοι! 

νσν , φειδώ, τό φεΙδεσθαι, φειδωλΙα, περιορισμός, 
φιλαργυρlα. 

φcιδωllι, "ι'-φιι~ω (βλ. λ.). 
φCιδωAIσ, "ι'-φιιιJω (Ρλ •. λ.). 
φCιδωλ&ς, (t7), ό" (φιιcSώ)' ώ, κοι! νίίν , φειδωλός, 

φειδόμι:νος, φιλόΡΥυρος 11 μι-τ:iι 'Υιν., φιιδωΑός χι,,' 
μΑτow-ό φΕιδι.ιλευόμενος .εlς τό χρηματικόν ζι'\
τημα.ι, οιυτο, ποίι «τό τσιγΥουνεύεται.ι,- · ΙπΙρρ. φι" 
δωλa;,- με:τό φειδοϋς. 
φCΙσσσΙσι, ιiπρφ. «ορ. ιχ' του φ,ίιJoμcι,. 
φC'σστo, ίπ. Ύ' 'ν, ι&ορ. οι' oςoiί φείιJoμ.ι . 
φCισTi.y, ΡΥίμ. ίπΙθ. τοί} φιΙιJoμαι ' διι φι/δι."', 

-πρέπει ~ό φεισ8ι:\ τις. . 
φcΙΙc6ς, -Ιω" δ' πετρGιδcς έδαφος, πετρώδης 

τόπος, '6ρo~ώδης γι'\ IIΙντ,lΙ"ν, φιUιV, CΊΙνOμ~~loςO 
χιι! 8ραχώδης τιc; ΠΕΡΙΟΧι'ι τf\ς 'ATTIKf\C; • . 



Έnιμ. : φ6λMν~' 'γiJ φε"λI~ ' φελΜα. (oύ~. ItA1je.)· 
ά-φ6λή, ό μή πλανισμένος, όπλόνιστος, άποΙκlλτος ' 
μτφρ , . όπλοϊκός, άι;; κ-:.Ι νυν όφελής θεμ . φεΑΑο-, 
φCAoσ- (άνωμαλΙα, προεξοχή)' Itf'6A. πιχλ-ποη . bclle 
(*bholen-) (λοφώδης παραλΙα)' βλ. κιχ! φCAAό~. 

ιpcAλfvoc;, η, ο" (φεΑΑό,)' κατεσκευασμένοςέκ 
φελλοϋ, άι;; κιχ! νϊl'l φέλλινος. 

φι:λλίον, τό, κιχτ& τό πλε(σ,ον δν ,ψ πλ "'ιθ. 'τιi φCA· 
Hα.·=φεAλεiι~ (βλ. λ.), πετρώδες έδαφος. 
φελλ6-ηoUς, ·πoδo~, δ, Υι, o~δ . 'πουν, τό (φ6AAό~ 

+πον,)· ό έχων πόδας φελλΙνους ( << πόδ!α άπό 
φελλό»). . 
. • ΕλλΟ'Σ, δ' τ6 δένδρον τ6 παρόΥον τ6ν φελ
λ6ν (.Ι~oς; ~f'Uci;;), λιχτ. quercus 5uber. 2) ό φλοιός 
τοϋ δένδρου αύτοΟ, δ , Η ΚΙΧ! νον κιχλοuμβν φελλ6ν, 
λιχ,. cortex. . 

Έτυμ.: φε'-'-ό~ (<<φΑοιός δέ"δΡOίJ» Ήσυχ. , πρ6λ. 
Κιχ! πιxρ:iι θεοφρ. φε'-Aό-δρiί~) ( *φε"·"ο-ς (άι-χ ικ. σ1jμ . 
«έξόΥκωμα. σόρκωμα, παχύ περΙβλημα »Ι ' εκ (-ί~ . 
φCA· (Ιιχπ. ' bhel- (έξΟΥκώνομαl, άλλ& 1'.ΙΧ : προεξοχή 
~πΙ σΤΡOYΎύλo~ πράγμ . 11 κ-:.Ι πιχχι!ος; κιχ! γεν. με· 
γιχλοιι). πρ6λ. gall. bcll (προεξοχή, κορυφή όρους), 
ItιxA-norr . bclle (*bhοlen-)=λοφΙσκος, ΠΙΧ λ ·γεr-μ . baIIo 
baIIa (*bhοl-n-)=σφοΤρα, «μπάλλο», 1\ ιxλ ·norr. bo.IIr 
(σφοΤρα, όρχις), μεσ·γερμ. (ars-)biIIe (γλουτός), 
:10U1jδ. fota-bjaIIe (προεξοχή πολύσαρκος κότω όπό 
τούς δακτύλους τοΟ ποδός) ("bhel-n-), ~ωσ::ι . bolo· 
ηά (πΙΧλ-σλιχυ . *bolna) (έξογκώματα τών δένδρων), 
Ιλλ. φo"ί~ (βλ. λ. ItptiA. Κιχ! φ"όo~ ε ·ι φΑέω)' 61.. κιχ! 
φCAAεIIς . ' 
φεναιι,ςω, μιλλ. ·Ισω (φeιιαξ)' φέρομαι ώς φe"α.ξ 

(βλ. λ.), φέρομαι ως άπατεών, άπατω, έξαπατω, ψεύ· 
δομαι, δολιεύομαι, έπl60υλεύομαι . .2) μ,6τ., έξ
aπατώ 'τι να, τ6ν δολιεύομαι, τ6ν έπl60υλεύομαl.
Itιxe1j'" έξαπατώμαι. 

φι:ναιιισμ6ς, δ' άπάτη, έξαπότησις, ή Kατaδo
λlευσις 11 τ6 ψεΟδος. 

• Ε'"'+':::, ·ίίΗΟ" δ, t.. ό άπατεών, άγύρτης. 
*.ΕΉΩ" φονεύω' άΧΡ1jστstJθ8Ι;; ριζ. ,όπο., ιΙ, ΤΟ'! 

'ποίον ιiνT/Κ8Ι δ ιi6ρ . ti' έπεφ"ο", κιχΙ ίπ. πέφ"ο", προ · 
lρχόμινοι: δκ σιιν,μrισεως; του ιiνιxδιπλ. τόπου πέφε"ο,,' 
ci.Itpcp. πεφ"έμε" , μτχ . πέφ"ωιι (o~χΙ πεψ1lώ,,) άισι! ε~ 
iv. πέφ"ω' ΠΙΧθ1jΤ., πρκ. πέφiiμα." Υ' Ιν. πέφατα." Υ' 
ItA1je . πέφα."τα." ιiπρφ. πεφιiσfXι,' tltSA. μ_λλ. πε
ψήσομα.ι, Βπ. β' Ιν. πεψήσεα., . 

Έ-rυμ.: φe"ω' φό"ο,' φα.τό, (=πεφονευμένος, 
πιχρ' Ήοιι;(.) εν τοΤ; σuνθίtΙJις; άρεi-φaΤΟi, μ~"ή-φa' 
τo~, όδυ"ή'fΔτoς' δι' Ιτυμ. βλ . 6.Ι"ω. 
φερ-άνΙης, w~ (φέρω+ci,,60,)" 6 φέρων δν8η, 6 

' κομΙζων άνθη. 
φeρ-σσιιις, ·,6ος, δ, fι (φeρω + άσπΙς)' 6 φέρων 

άσπΙδα . 
φι:ρ-σUΥιίς, έ, (φέρω+α.vΥή)· ό φέρων αίιγήν, ό 

φωτΙζων, φέγγων. 
.Ι'ΡΙΩ, δΠ8ρσ. lπεφόρβε,,,' τρέφω, βόσκω 11 δία

τηρώ, διαφυλάττω (Uι;; τό σφ'ω) . - • πιχθ1jΤ., τρέ· 
φομαι, 6όσκόμαι (μέ τι) 11 δθβν , τρώγω, καταναλl
ακω, λιχτ. depcl5ci ~ μτφρ., τρέφομαι μέ τι (eιi}xL 
6λιΧόν) .- 11I μaσον, μ.τ' ιχ/τ., τρέφω έμαυτόν μέ τι 
11 φέρβομα., "όo,,=τρέφW τόν νοϋν μου. 
Έnιμ., φeρβω' φορβή' φορβά,' φοeβ.,ά: ί~ ΙΙΧΠ. 

*bhe-b·, κιχΙ *bher-gh-, π;:.6λ . σιχν:1ΚΡ. bhόrvciti ιμασ
αώ, κατα6ροχθΙζω), Ζινδ. bao"rva- (6 μασσών) χιχ! 
πιχλ ·ηοη. bergia (γεύομαι), άΊ'Yλ·σιx~. byr(i)gan (γεύ
ομαι, τρώγω) [τό ( ρλ . bairgen (άρτος) ( *bharc1gen-: 
λΙΧτ. farrago (=φύραμα έκ διαφόρων σrιόρων), fclr 
(δλυι: α , «ζ16))].-τό λιχτ. forbea εΙνιχι διχνιιον εκ τοί} 
Αλλ . (*φoePaJa)' Τσω~ σΙΙΥΥ. κιχΙ τό λιχτ . herbcl ' 
χοιτά '1:ινιx~ vuyy. χιχ! τψ σa;νσκ~. bhclr, bi·bhclrmi 
δπιρ=Χot! φέeω, fero, χιχ! τρέφω, nutrio, δπόΤ8 ή 
ριΙ;;. φεeβ- 11& Itpinll νά. θεωΡΤιθ'ό iπιτιιτ . '1:ύπο, τ~ς; 
jJΙΙ;;. φερ-. 

φεΡ-~ΥΥiίoc;, ο" (φeρω + IΥΥίιη)' 6 φέρων έγγύ· 
ησιν, 6 naptx<.JV έvγύησιν, 6 Ικανός νά δώσΓ,1 έγ· 
γύησιν, ώ, χιχΙ νυν φερέγγυος, άξιόπιστος, ι':ιξιό
χρεως, άσφαλής 11 Υ.νιχω., Ικανός, όξιος, έπαρκής 11 
μ.τ· ΙΧπρφ., Α,μη" " .ce.'YYVOS cf.aaciσa, τιiς "Ιαc=λι· 

'Ι "Ι 
μήν Ικανός νά διασώσΓ,1 τ6 πλοΤα, λιμήν κατάλλη· 
λος νά τά προφυλόξΓ,1 U μιτ& Υιν. πρIiΥμ., Ικανός νά 
δώσι;ι λόγον πέρl τινος (νά άνταποκρι8ι:\ έπαρκώς 
είς ΤΙ), όξιος νά έyγuηθι:\ διό τι κατά τΡόπον παρ
έχοντα άσφόλειαν, άι~ κ-:. ! νυν φεΡ.έγγυος.- πρΙSλ. 
Κιχ! 11.έπυος. 
φι:ρέμεν, IΠ. ΙΧπρφ. τοί} φeeω. 
φερε-μμεΙ.ιις, -ου, δ, ItOI)lt. ci.vt! φερε-μΑΙη, (φέ

ρω+μεΑΙα.) · πολεμιστής φέρων δόρυ έκ ξύλου τοΟ 
δένδρου μελlας 11 Υιν. ό φέρων δόρυ. 

φερέ-vΙιιoc;, ο" (φέρω+"/Ηη)' ό φέρων (τήν) νί· 
κην, ό νJκητής, ό νικήσας, ό νικών. 

φερέ-οlιιος, ο" (φέρω+οlΗος)' άι. χιχ! vuv, φερέ
οικος, 6 φέρων τήν οίκίαν του μεθ' έαυτοΟ (ίπΙ 
των νομιχδων Σχιιθων).-άι, o~σ . ιJ φερέΟ'ΗΟΙ;, έπί του 
κοχλίου, λιχτ. domiporta (π~IS ι. . πο,"νπους, ά"όστιro,). 
φερ.έ-nονoc;, ο" (φέρω+πό'Υος ) ' ό φέρων (προ· 

ξενών) πόνους (κόπους ) i) θλίψεις 11 ό μεθ' ύπομο
νης φέρων (ύποφέρuν) κόπους κσί στενοχωρ/ας. 
φερέσ-Ιιος, ο" (φeρω+βίoς) ' ό φέρων (δτιλ . δί

δων, παρέχων) τά πρός τό ζην άναγκαΤα, τ. ε. τρο 
φήν, ό δίδων ζωήν . 
Έτυμ. : φερέσ·β,ος < *φερέ-β,ος ",n& τiι lπεσ· 

βό"ος, _ έy~έo-πα.Aoς, όρέσ-~,ιoς, όρεσ.κφo~_ κ. /i. (1·,
cι'lτ: των επε-ο" ΙΥ1.ε-ο", ορε·ο, κ),π .) , ,otJ -σ- θιω
Ρ1jθέ '"c.ς άι, σ'1:0ΙXΙΙO~ συνθέσεως;. 
φέρεσιιε, Υ' 4ν. Ιων . πρτ . το ί) φeρω . 
φερε-σσδιιής, έ" γεν. ·έος (φέρω+σάΗΟ,)' 6 φέ

ρων σόκος (όσπΙδα) , άι~ τό φeραoπ", άσπιδοφόρος, 
βαρέως ώπλlσμένος [ ·σσ- < -Ιν· · ~λ. σάHO~]. 
φερε-στάφiλoς, ο ... (φέρω + σταφιι"ή)' ό φέρων 

σταφυλός, ό παράγων σταφυλάς. 
φέρετρον, τό , κιχi κιχτ& συ"(κοπΥιν φέρτρον (φε · 

ρω)' ώ. κιχ ! vuv φέρετρον, νειφοφόρος κλlνη, νε· 
κρικός κρό66ατος, φορείον φέρον νεκρό ν, λιχτ. 
feretrum. 

φiριίν, ΙΧίολ. ΙΧν, ( φέρε,,,, ΙΧπρφ. τοί} φeρω . 
ιpcpoaI, ίπ. ΙΧντ! φέρπ, Υ' Ιν. ΙΙποτ. τοσ φeeOD. 
φέριστος, η, ον, πο l -ητ. δΠΕρθ: Uι, το φ.ρτα.ι:o~ 

(ΙSλ. λ.)' γενναιότατος, κράτιστος, δριστος 11 κιχ,& το 
πλεί::ιτ ον βν π;--οσφωνi)σει, ώ φέριστε . 
Έτυμ.: φeρ,στοs=Ζlνδ . bairiMa- (όρωΥός, βοη· 

θητικός)' έ~ Ιιχπ. ρ. bher· (φέρω, κομlζω, μεταφέρω, 
όποφέρω, παρόγω, tiλ . φieω), πρΙSλ. Ήσυχ. CqIier6-
eo,,' χρεϊσσο", άπό τoiί φέρι,,, βέ"τιο,,» , «φόρ,· 
μo~' "υσ,τε'-ής» ' Ζενδ. a;bi-bairi~lcl- (γονιμώτερος, 
εύφορώτερος, ώφελιμWτερoς) ' Υι Ινν. «καλός, γεν
ναΤος κλπ.> πρo~λθlν εκ τ~ς Ινν. «εύφορας- κιχ! i,· 
ΒιλΙχθτl Υιν •. _Ι. τήν ενν. «έξΟΧος, ύπέροχος)' ίκ τTι~ 
ιxi}tYj, ριΙ;;. bher-προrιλθs το ΙΧρμ. bclrl (ίπιΡ". - κα 
λώς), barvokh, ΙΧρμ . mbare (καλός, εύτυχής\.- '1:0 
ouYY.p. φέeτ.eο~ ίκ τοίί ιχ!ολ . *.,nρeω" = ιiττ. ίων. 
*φcΙρωιι «*φέρ-jω,,) Τι Ιλλ, *φce'QW « * φιrρ-I[σ]-ω,,) 
6πό τήν έπΙ~pιxσιν τοί) vπέeτερο, χιχ! τοί} ci.ντιθί,ο·) 
τοιι σ1jμcισιολ. "έρτερος' βιχσει τοί} φέρτrιeο, ίσχ 1jμα.. 
τΙσθ1j ι!τιχ το φeρτατo~. 

φcρμσ, -α.το" τό (φέρω)' τ6 φερόμενον, φαρτΙον 
11 ό καρπός της · κοιλlας, τέκνον. 2) τό φερόμε-
νον, τ6 πoρaγόμενoν, ό καρπός της γiΊς · 

φεΡΥ{ι, fι (φeρω) ' δ,τι φέρει ή σύζυγος είς τόν 
δνδι:;α, ή προ/ξ, λιχτ. dos (π~ΙSλ. τό κιχ! σήμιr-ΟΥ έ 'ι 
χΡ-ιΊσει πο"νφερ"ος) 11 φερ"α.Ι πο"έμου (E~p.νIων. 291:\) 
=ή προΙξ τοΟ πολέμου, τ.~. γυνή κτηθείσα έν πο 
λέμΥ (λόφυρον πολέμου). 
Έnιμ.: φCρ"ή (ιχ!ολ. φeρειrά; : ! ιχπ . *bhernii=ti ~!l. 

berin (φορτlον), ιiλΙS. bcl(E (*bhornii) = φορτ/ον, 
δχθος, Υοτθ., πιχλ ·ηοττ., πιxλ·yε~μ. barn, ιiyγλ·σιx ;;, 

bearn (germ. *bclrna, κιι~. πΙΧθ . μτχ. τοίί *beran = 
φέρω)~παιδloν, λιθ. berncl5 (ύπηρέτης) , λsττ. berns 
(παlδΙον)' ax τ~, ίιχπ. ριζ . bher-=ferre=φέeω (6λ .λ.)· 
ItptiA . το πιχρ' 'Ησυχ . «βce"ώιu(J.α. · ,,"ηρωσώμε ·1α:ro . 
φέροισσ, ~ωρ. θ1jλ. μτχ . τοί) φέρω, ΙΧντ! φέρουσ,α. 
ιptpoVTI; δωρ. Υ' πλ1jθ. ,ou φέρω, ιiντ! φeΡOlJσ, 11 

ώσ. κιχ! δοτ . ΙΙν. ,fj, μ'1:Χ. ίν. 
•• ΡOCφάττlOν, ci.'1:Τ . • εΡΡCφάττlOν, τό' ναός 

. fj Ιερόν τi'lς Περσεφόνης sx τοΓ• 



"" •• σσσcί; ~,;,;. -"σι χοιΙ φcpρiμ"σ, f)'= 
II.,αIφaααιι. (-ττιι.), ΙΙ.,α.φ6.,.". 
φερσcφόYlI, fι·=II.,α.φ6.,." (δλ. λ.). 
φέρτστος, ", Ο", f)napQ. ίπΙθ:=φΙ,.ατοι' (δλ. λ.), 

γενναιότατος, ιφάτιστος, δριστος, πανΙσχυρος, όνώ
τατος [ίΧ ,;ou' φe,ω, ώ; τό λοι,;. fοrΙίs , ίΧ τ06 fero]. 
φέρτε; ίπ. ιΧν,;Ι φe,π., β' πλ1jθ. τ06 φeIΦ• 
φCρτερος, ιι., 011, αυ,l,ΧΡ. ίπΙθ: Υενναιότερος, καλ

λΙτερος, όνώτερος, Ισχυρότερος n προτιμότερος, 
συμφορ4ιτερος' δλ. χοιΙ φέ,τιι.τοr. 
φερτός, ή, 6", ρημ. ίπΙθ. τ06 φeeoι' ίJπoφερτός, 

άνεκτός, τόν όποΤον δύναταΙ τις νό ίJπoφέρΓ.\, νό 
ίJπoμένΓ.\, ό μή άνυπόφορος. ' 
φCρτρον, τό, xoι,ec αυΗμηαιν, ιΧντΙ φe,.τ,o" (δλ . λ.). 
φΕ'ΡΩ, ριζιΧόν ΡΤιμοι, ΙΙν xpijOSI μόνον χοιτόι ίν. χοιΙ 

πρ'1:: Ιπιχ . τυrι:oι : δ' πληθ. προατ. φe,τ. civ~! φέι.τ.· 
Υ' ίν, f)TCo't. φe,παι, ίπ. :ivτΙ φέ,'!}· Ιων. TCp't. φe,-.α"o", 
φe,.α" •• - ίΧ του ριζ. ΟΙ;Ω πρ(1)λθιιν δ μελλ.οΤαω, 
χ!ΧΙ μία. οΤαομιι.ι· ίπ. TCpoo't. 01α., :iTCPΙP. οlαέμ.", 
οΙαέμΥιι.ι· ώα. χοιΙ ποιθ. μελλ. οlαθήαομιι.ι. - ίΧ του 
ριζιχου ίν. ΈΝΕ'ΓΚΩ προήλθον δ ιΧόρ. οι' ή"εγ"ιι., 
ίων. ή"6Ι"ιι., ίπ. l"ΒΙΧιι., δποτ. 1".1,,01, ιΧπρφ. Ι".ί"ιι.ι· 
ιΧόl,. δ' 11".γ"ο", Ιων. ή".ι"ο", ίπιχ. ιΧπρφ. l"ιιικέμ,,' 
Ιων. , ποιθ. ιΧόρ. οι' ή"εΙχ:(}.",,· Υ'πληθ. μία. ιΧορ. οι' ~"εl;. 
"ιι."το. 'Εκ τ1); oι~τή. ρΙζη; προήλθον ' δ ivspy. "ψχ. 
ι"ή"ο"ιι., ποιθ. ι"ή"ημιι.., ποιθ. μιΗ. Ι"ε"θήαομιι." 
ποιθ. ιΧόρ. ' οι' ή".xlJo'I" ι Ι (ώ. χοιΙ τό λοιτ. fero), φέ
ρω, ιφέρνι.,ιι, ι6ασΤώ», σηκώνω έπάνω μου, φορτΙον. 
- 11 φέρω τι κατά μηκος, μετά προσθέτου έννοΙας 
της κινησεως, όπω. π. χ. ίπΙ των εππων ( : a.ρμιι. φe
ρω), ίπΙ ιΧνίμου (ι α".&Ι"" Il".μo. φeρo" έ,,{Joιι. "ιι.' 
έ"lJoιι.).- 111 φέρω, ίJπoφέρω, ίJπoμένω, πάσχω, άντέ· 
χω εΤς τι' χυρ. μs't' ΙΙπιρ. ι ΙΙιι.,έωg φέρω τι, "ιι.Aιrπώς 
φeρω τι (φσ. ΙΙιι.ρέωg, πικρώr, &sι"ώg Χλπ. φέρω τι) 
=λοιτ. &.gre ferre, gr&vller ferre, alίquίd=ίJποφέ
ρω τι (τό 6αστάζω έπάνω μου) μετά δυσ8υμΙας, cτ/)
χω πάρει πολύ 6αριά .. , δυσφορώ διά τι, ιδέν τό χω
νεύω, δέν τό σηκώνω» 11 iν'tιθέ'tω. προ. 'tQ "otίφωg 
(ρ~&lωg, .ν.τuτώg, 8νπ6ρωg, Ω".Ρώr, _νμιr"ώ, Χλπ.) 
φέρω τι = ίJπoφέρω Τι εύκόλως, τό ίJπoμένω δνευ 
δυσφορΙας, τό άντέχω εύκόλως, τό ι6αστάω έπάνω 
μου» εύχαρΙστως (λοιτ. lβνlΙβΓ ferre &llquid).- lν 
«πάω νά φέρω» U προσκομΙζω, προσφέρω, δΙδω : φeρω 
&ώρσ (ώ. χοιΙ νυν) U μίαον, φέρω μαζΙ μου, φέρω πρός 
lδΙαν μου χρησιν.- "άρ,,, φέρω τι"Ι=παρέχω εύχα
ρΙστησιν εΤς τι να, cτoO δΙνω χαρά», «τοΟ κάνω τή 
χάρι, τοΟ κάνω τό χατήρι», χαρlζομσι εΤς τινα 11 μaθ' 
~Oμηρoν δμω. fι CItU'tij φρciσι. "άρι" φiρω Η'" ίαijμσιl· 
νβν iVΙΟΤΒ χοιΙ ιδεικνύω εύΥνωμοσύνην εΤς τινα», 
ΤΘΟ άνταπoδlδω τήν εύεpy~σΙαν (gr&ΙIι.m referre). 
2) προξενώ, έπιφέρω, προκαλώ ικάνω σέ · κάποιον 
κάτι, τοΟ κάνω κάτι»! φέρω κσικδ" (πήμιι., IlAyιra 
Χλπ,)=προξενώ εΤς rIva κακόν τι (συμφοράν, 8λΙ
ψεις Χλπ.). 3) πληρώνω, καταΒάλλω ! φέρω &ιι.αμό", 
φάιο" (ώ, ~ό νυν, πληρώνω φόρον, δασμόν) Ι τιμηογ 
φέρω=rιληρώνω πρόστιμον Β ιΧλλ' ώσ. χοιΙ λαμ6όνω 
πληρωμήν, πληρώνομαι, λαμΒάνω: μιαθδ" φέρω. 
4) ψijφo" φeιω-δΙδω τήν Ψι'\φ6ν μου (λοι't. ferre 
suffraglum).- V φέρω, παράΥω (ίπΙ τη, Υ1)., ίπΙ 'twv 
δ(νδρων, ΙπΙ χώρσι, τινό.): lleolletI. φέρει φάρμιι.κιι., 
llμπιΑοι φCflOllaIoγ 01"0,, Ι χοιΙ ιΧπολ., φέρω Κάρπ6ν, 
KσΡΠOφoρQ, εΊμαι ε(ίφορος 11 μ'tφρ., όπονέμω, παρέχω, 
παραχωρώ ! ciyQw d τό nίi" φΙρωογ=-όΥών δστις όρΙ· 
ζει τ6 πδν, δστις μδς άπονέμει ' τά πάντα Ι τδ πα" 
ήμί" τοϊί noUμoll φέI~lIα." ιι.Ι ,,;;εg=τά πλοΤα μδς 
παρέχουν τήν κυριωτέραν δι)ναμιν' κατά τόν Π9λε
μόν.- νι φέρω μακρόν, όfιOμαKρύνω Ι ίπΙ λιΙσι, 
χοιΙ λu ;. ~· .~ ων, όρπάζω, λαμ6όνω ραζΙ μου καΙ φεύΥω, 

,ό!'1άyω~ διαρπάζω, συλώ Ι ιπι 't1). 'tιλιυτοιΙσι, 'toιu't1j, 
'ιν,oι~ συχνή ιΙνσιι -ιι ' φρciαΊ, φέρει" "α' 8γει" (λοιτ. 
ager •• t f.rr.), iν iί 'tQ μβν φέριι" civoιιpi~a'tCItI ιΙ. 
τιΧ χινη,;« πρciΥμσι-,;οι, -ςιΧ &ρποιΙ;όμινσι , 'tQ '&i IlΥ.Ι" ιΙς 
τιΧ ciΠΟΙ,l,6μινσι ζφιχ Ι ιΧλλιΧ χσιΙ τό 6.πλουν φέ(!φ Ιχιι 
.~.ΙΟ't1 'tfιv Ι>ινοιοιν ';00 «λr:ιστευω, όρπάζω». 2) όπο
κομΙζω, όποφέρω, κερδΙζω Ι όποκτώ Ι καΤΌρ8ώνω 
μΙ: κόπους καΙ μόX60Uς Ι ώα. λαμ6άνω δ,τι μοΟ 6-
φεΙλετοι, λαμ6άνω τόν μισ6όν μου.-. μίσον, "υρ. ' 

iv ιppciolaIY, οΙσιl οιΙ: ιffJ.lo" φέρoμιu - λαμ6άνω 
6ρα6εΤον (λαμ6άνω τι ώς. 6ρα6εΤον) Ι τΩ .πIιiτ. 
(Ν &.Vτ.ριι.) φCρoμιι.ι - κεΡδΙζω καΙ ' κατέχω τ6ν 
πρώΤΘν (τ6ν δεύτερον) 6α8μόν (τήν πρώτην, δευ· 
ραν, 8έσιν)' 'Ι'ινιχιί). IιΙπιΤν, ,;6 μίαον φeρoμιι.ι λί,l,l
'tCItI ιπι πσιν'tό. ΠΡΙ:ΙΥμσι'tος, -ςό δποΤον λοιμδciνaι ,;ι, δι' 
ίσιυτόν, πρό. ίδΙσιν του χρ1)σιν χσιΙ ώφΗιισιν, xCIt'tιX τρό
πον <iιO't1 vec τό λοιμιiciν'!j μι θ' ίσιυ,;οίΙ, 11. -ςήν ί)ΙχΙσιν 'tou. 
- νι ιΧπολ., ιπι δδ06, φέρω, δδηΥQ, εΤς τινα (Τ) 
πρός τινα) τόπον (6έσιν, πόλιν, λιμένα Χλπ.) ! ή 
dδδg φeρ.ι .lg (f, ,πι) ... , ώ. 'tQ λσι't. νlιι f ..... Τι 
ducit ad ... (ώ, χσιΙ νυν, ό δρόμος αύτός ό~ηyετ 
πρός ... «6Υάζει στό ... »). 2) ίπΙ δχ'tciσιως χώρόι. τι
νό" ίπΙ 'tμijμσιτο. fI δισιμιρΙσμσι,;ός 't1j" έκτεΙνομαι 
πρός ... , διήκω μέχρι ... " Υειτνιάζω μέ ... , λσιτ. vergere 
7ι specfare ad ... 11 μτφρ., δΥω πρός τι, συντελώ εΤς 
τι, άποβλέπω πρός ένα σκοπόν (Τ) πρός εν άπο· 
τέλεσμσ) : ~Ω π~δ, ~δ (ιΥιαΙ".ι" φέρo,,~ιι.=τά συν
τελοΟντα εΙς ' τ,ην ίJyεΙαν 11 Υινιχως, συντελώ (συν
εΡΥώ) εΤς τι, συνεισφέρω εΤς τι. 3) όπ06λέπω 
εΤς τι, -όποσκοπώ εΤς τι, ύπαινΙσσομαΙ τι, ύποδηλώ 
τι, άναφέρομαι εΤς τι! "ιι.ι ";;,, Ι, ΤΙ (ιμ&" τιι.ντιι. 
φal"ετιι., φCρ.ιoγ; = καΙ τώρα εΙς τΙ φοΙνεται είς 

- ύμας δτι όποβλέπουσι TQOra; Ι Ig cie"tollS' ιlΥώ1'ιι.i 
φέρο" τδ μιι."τήιο,,=ό χρησμός άναφερόμενος είς 
πόλεμικούς άΥώνας Ι τώ" ή ,....ώμ" Ιφ.,. αllμΙΙάΑ
Αιι,,=ή Υνώμη των r'Ίτo νό yΙνr:ι ή μάχη (ή Υνώμη 
των έκλινεν ύπέρ τι'\ς μάχης) Β ώα. μe'tιΧ δο't. προα., 
πΑέο" lφJ,. οΙ ή ΥΥώμ" "ιι.τιrρyάαιι.α{Joιι.ι=-ή '{νώμη 
του έκλινε μδλλον ίJπέρ τού νό .•. - φeρ.. ιΧπροα . 
XIt'tCItI ίπΙαη. ιΧν,;Ι του αvμφέf/8Ι (ώς χσιΙ νt:lν, εΊναι 
συμφέρον, συμφέρει).- νι. φέρω Τι έχω τι(νά) διαρ
κώς εΙς τ6 στόμα, όμιλ" πολύ περΙ τινος, ιτό(ν) 
έχω διαρκώς στή Υλώσσά μου» ! .πoAiι" τδ" ΦΙΑιπ
ποογ φCρω,,==έξυμνών τόν ΦΙλιππον (άναφέρων δι
αρκώς αύτόν ώς μέΥαν καΙ πολύν) Ι χσι,;ιΧ 'tQ' πλιΤ· 
O'tOV ίν τφ πσιθη't.: d (~no""eo;g, κιι.κώg) φeρoμιι.ι 
-έπαινοΟμαι Τι κακολΟΥοομαι. 2) διαδΙδομαι άπό 
στόματ,ος εΙς στόμα, κuκλοφορώ! φέρl:rαι (ιΧπολ.) = 
διαδΙδεται, φήμη (λόΥος) φέρεται, λέΥεται, φημολο
ΥεΤται, λσι't. fertur.- 1][ fι npoo't. φiρ. ποιρ' Όμijρφ 
't1jpst -ςήν ciPXIxijv 't'l)' α1jμσια., φέρε, μετάφερε, ικου-
6άλα» Ι Ιπβιοςσι δμω. μa'tίπιαιν 11. έπιρρημ. χρ1)σιν (ώς 
-ςό Ily.) " έμπΡ6ς! fλα ! χοιΙ αυνciΠ'tετοιι Τι μιβ' i'tiFCIt, 
προατ.: φeρ' .lni &ή μο. (-έμπρός λοιπόν, πές 
μου)' Τι μ8ΤιΧ σι' Ιν. χοιΙ σι' πλ1jθ. ()ποτ. (έπιχοιΙση. θί· 
αιν προστ.) : φeρ. ci"ovaoι (=έμπρός λοιπόν, ας ά
κούσω), φέ~ε απ7αωμtr (=l;λα λοιπόν, έλδτε λοι
πόν, ας στησωμεν). 

Ποιθητ.· φέρομαι, μεταφέρομαι, έκ τινος τόπου εΙς 
δλλον (μι,ιΧ ,;η. f)ποδ1jλώαιω, βισι., μl'tσιφίρομσιι βι
σιΙω" χω'ρΙ, vec β'λω) U παρασύρομαι, συμπαρασύρο-. 
μαι (6πό ιΧνίμων, f)TCQ των χυμci'tων Χλπ.), σαρώνομαΊ," 
φέρομαι με8' όρμης, λσιτ. ferri: lfJiιg φέρομιι.ι= 
όρμώ κατ' εύ8εΤαν, έπιπΙπτω με8' όρμι'\ς ί φιrρόιu
"ο. Ιαέπιπτο" Ι, τoiι, ΑΙγι"';τιι.g=tnέπιπτον κατά 
TQv ΑIΥινητών μετά μεΥάλης όρμης 11 ώά. χσιΙ fι ίν
ΒΡΥ. μ'tΧ. χlιΙτσιι ciμ'tδ. ι ' · φ;eονασι I"έΙΙιι.Aιr ,."l φιΑιπ 
-μετά μεγάλης όρμι'\ς έπέπεσε κατά φιλικού πλοΙου. 
2) ώα. ΙπΙ σωμci'tων χιvουμίνων ΙχοuαΙω, (διόι τη, ΙδΙσι_ 
'tων δυνciμsω,)· σπεύδω, έπισπεύδω, ' τρέχω, πετώ, 
φε,ύΥω. 3) μτφρ., ίπΙ πρσιΥμi'tων, σχιΙΗων χλπ.: w 
φeρoμιι.ι=όπ06αΙνω καλώς, έπιτυΥχάνω Ι "aκώr φΙ
ρ.ομιι.ι=-άπο6αΙνω κακώς, l;XW κακήν tK6cOIV, άπο· 
τuyxάνω! τά πράΥμιι.τιι. Hιι.xώr φέριrτιι.,=αl ίJπo6έ- ' 
σεις μας είJρΙσKOνται εΙς κακήν κατάστασιν (δέν 

'πηΥαΙνουν καλά). . 
Έτνμ.: φέρω=ασινσχρ. bhόraΙi (bharΙi-λσι't. ferI 

πρδλ. δμηρ. προα,;. δ' πληθ. φέρτ.· blbhάrΙ!, blbharti) 
Ζινδ. b&raitl (πσιλ-πιρο .• ~rantiV7φfρόlJόι)"J;φίρlίν, 
ιΧρμ. berem (φέρω), ciλδ:-bie, δ' πλτι8 . "blrhi (δΥω, 
όδηΥι;" κομΙζω), λσιτ. fero, fer,.. (όμδρ. ferΙu=λσιτ. 
f.rIo, feresΙ=λcιι't. f.reI, ~~o'λαx. ferοm-λσι,;. ferre), 
πρ6λ. Ιρλ. blru (φέρω), as-!Slur (λέΥω) «-eks·bherQ), 
do-blur · (δωροΟμαι), 9αll . cvm.raf (λαμ6άνω) «kom
bher-), ,I,o'tQ. ωIΓ_η, ποιλ-Υaρμ. ber&n, ciΥΥλ-σσι~. be
γ_η, πcιιΛ·ΠOΓΓ. b.,. (φέρω), π~λ-αλσιυ. ber&. (~ΠΡC!'. 



br,atl)-συλλέγw', σuvα8ροlζw. ε~ νέου, λσμ6όνw, 
~o~χ. beru, briItl (λαμ6όνw) [~ ιiρx. σημιχσ. ~Ι;υ «φέ
ρεlν~ διl~ηρ~8η ίν ~φ ΠΙΧλ-σλΙΧU. br~m •• (~φoρτloν) 
=σαiνσxρ. bhάrman- (ή πρδξις τοΟ φέρειΥ' ouντή
ρησις, φορτlον)=.λλ. φέeμα (παιδlοΥ' παροφυάς 
κσρπός της γης), πρ6λ. ιiρμ. be~n, Υιν. be;in (φορ
τlον))' ί; !ΙΧΠ . r-ις; . *bher(e)- (φέρw, κομΙζw), χιχ! 
πιχρ' ιx~~ην βCΙσ. bhere- (σιχνσχρ. bharllram; βλ. ίν 
μ'λλ. -φeιjαω)' πρ6λ. ιΙ~ιx Ιιχπ . *bhr-tl- έν ~φ σιχνσχρ. 
bh[-tl-b. (ή ένέργεια τοΟ κομlζειν'"συντήρησις, δlα~ 
τροφή, μισδός), Ζινδ. *b8r~ti~ (nροσφέρw), λιx~. fors 
(ouγκυρlα, σύμπτwσις), ίρλ. brith (γέννησις), yo~θ. 
gabaύrΡS, πΙΧλ-γιρμ. glburt, ιiπλ·σιx' . zedyrd (ι!."("(λ. 
blrth), πιχλ-nοrr. burdr (γέννησις), πρ6λ. ώσ. ο σιχνσχρ. 
bhrtya' (θήλασμα, διατροφή, φροντlδες), Υοτ8. baύr
pel, πιχλ-Υιρμ. burdi (φόρτwμα, φορτlον) . -!ιχιτ: . *bhr
ίν ~φ δμr,Ρ. δΙ-φeο" πλ. δΙφea (~ά) (βλ . λ.)·-ίΙΧπ . 
*bher(e)- ίν 1:φ φέesτeο", δμ. φέeτeο" (βλ . λ.) (: λιx~. 
fercuIum), ίων. ιi1:~. φιρ,ιιj, ιχΙολ . φέena (βλ. λ.)·
lr.t1t. ·bh(r.- ίν 1:cj) φa~τρα (βλ. λ.'·-Ιr.tπ. *bhor- έν 
τφ φόρο,=σοινσχρ. bhiIra-b. (κέρδος, 6ρα6εΤον, λό
φυρ?Υ' φορτΙον, δχ8ος) , πιχλ· σλιχu. su-borίi (=α",,-

C&eA01') [πρ6λ. λl~~. barlI, bars (σwρός), ιiλ6 . ba"i-E 
<·bhorn~ (φορτlον), yo~θ. barn (παιδlον) χλπ.] , φα
eό, (ό φέpwν, ό ώ8ών)-σιχνσχρ. ο -bharQ-l), Ζινδ. 
-bι.rδ-, ιipμ. -Α-νΟΓ (φέpwν, κομΙζwν) (1aVΗΟ'φόρο,: 
ιiι;μ. Ius-a-vor, πρ6λ. ιiρμ. lus-a-ber: λιx~. lucifer); 
φΟe4, φορέω, φόeτο, (βλ. λ. λ.)·- η ίx~ι~ . βΙΧθμΙ, 
-,;fj, ρις;. Ilίρη~ιxι 'ν ~1jI φώe (βλ. λ. )=λιx~. fίir (κλέ
πτης), 6μ. φωeΙCΙμό~ (βλ. λ.)·-πρ6λ. ι~ι dμ-φαeιV" 
φaecτecι, φιeΙα-'ιο" φιIισ-ααHιj" φέeίατο" φIe
,ιιj, ·φe;;ααι. 

• Ir, σχετλιαστικόν έπιφών. , ίχ~ηλoiίν όδύνην, 
πόνον, όγανόκτησιν, όΡvήV' ώ, χιχ! νυν, φεΟ! όλ· 
λο/μονον! δχ!, ώ,-,;ό λιχτ. heυ, ha, ah, vah, vae 
U μιτά. Υιν., φιV -,;;, Έ1Αάδο, Ι .... «δυστυχΙα σου, 
'Ελλάςι !, ώ 'Ελλάς Ι- 11 ,π! έκπλήξεwς fι θαυμα
;,μΟΟ, μπδ! δ! ώ!, λιχτ. phy fι papae. 

• Εevμ. ι φιV' φιVtω' lιnie-φιv' δέν προηλθιν 'χ 
του ·φιιιΥ (=φεiίyε) , ιiλλ' ιΙνιχι φuσιχόν Μιφώνημιχ, 
δπω, τό φv (βλ. λ.) () λιχτ. phy' Χλιχσσ. λιχτ . fίi =φτοΟ ! 
00 νό χa8f,1ς Ι). 
φcUΥcμcν, -cμcνaι, ,π. ι!.ν. ! φιVyιι", ιiπρφ. τοll 

φιυΥω. 
φcύΥcσκcν, Υ' 'ν. !ων. πρτ. του φιVyω. 
φCυyόντων, ,π. ι!.ντ! φιVΥaτωaa", Υ·πληθ. προοτ: 

δ~ φύγouν, δφες αύτotJς νό φύγouν, ιδς τους νό 
φυΥουν» Ο.ώσ. Υδν. πληθ. ,1), μτχ. του φιVyω. 
.ΕΥ"ΓΩ, Ιων. πρτ. φιVyιαHO'" μδλλ . φnίξoμαι, 

δωρ. φεvξοvμαι' ci6p. Ρ' ΙφιJyo,,· ίνΙΡΥ . ΠΡΧ. mφ_VΥa, 
πΙΧθ. ΠΡΧ. (ίν 'νΙΡΥ . σημ. ) πέφVyμαι' ιiΠΙXH~ ίπΙση, 
ίπ. μτχ. ΠΡΧ. nεφvtότι, (ώσ.Ι ί, ίν. φύtω)' ώ. χιχ! 
νlίν, φεύγw, τρέπομαι εΙς φUγήν U μ5τά σιιστ: ΙΧΙ •• : 
τl"cι φVyι)" φwξοvμεθα ί=ποΤον δρόμον 8ό πόρι.ι
μεν έν τι:\ φυγι:'j μας; Ι ώσ. φιVyω π)" naed {}ά
ωασcι" ('νν. cJιJό")=φεύγw πρός τήν θάλασσαν (~ 
φEύywv όκολouθώ τήν παραλιaκήν όδόν) , χιχ! χιχτ' 
ι1λλ ην 'ρμηνIΙιχν, ο όποφεύγι.> τήν ηαρολιακήν όδόν. 
2) ~ μτχ. ίν. φΕVyω" σιιχνά δηλο! μόνον τήν πρό8ε
σιν ~ την προσπά8ειαν πρός φυγήν, σιινci.πτοντιχι ΔS 
μ8Τ' ιχuτfj. τά. σtlνθιτcr. dnοφιVΥω, IΗφε.υΥω, neoa
φιVyω πρό. δ'iιλωσιν τη, ΠΡΙΧΥμΙΧτοποι'iισeω. τη, cpu-
1'9). : βΙ1τ_eο", 6~ φιVyωιι Πf!oφύγo _"ό" ". cHώn 
=εΤναι καλλlτερον (προτιμότερο ν) φεύγwν τις νό 
διαφύγι:! τό κακόν παρό (νό σταθι:\ καΙ) νό ouλλη
φθ", Ι οllτω χιχ! φιύΥω1' IHφιVyω, φιVΥOW dnοφΒVΥω 
(=ώ, χιχΙ νυν πaρΙποu, έκφεύvw, διαφεύγw, διό τι'jς 
φuγι'\ς "up. προσπα8ων fι προτι8έμενος νό σw8ω 
δΊό τι'jς φυVι'jς κατορθώνι.> καΙ διaφεύ'Υw, καΙ δια
σι;ιζομαι). 3> φi1ιyω 'πό τι"ο,=τρέπομαl εΙς φιJ
Υήν ύπό τινος, ΤRέπομαι εΙς φυγήν fμπροσ8έν τι
νος. 4) μιτ' ίiπρφ., aποφεύvw νό πρόξι.> τι, όπο· 
δειλιώ . καΙ δέν όπoφaσΙζι.> νό ο τό πρόξι.> Ο ιiπoλ., φο-
6ο0μαl, κατέχομαι ύπό φό&>u, όποδειλΙώ.- I1 μιτ' 
ΙΧ!Τ;, όfTοφεύγ~ τι(νό), διαφεύΥι.> τι(νό) (ιτοο δια
φευΥw:t), έιsφευγι.> fK τινος .. ' φιVyω {}άιιστο", φιV".o 

to" 
n6icμo" xλ~. ο (-διaφεύγι.> τόνο θάνατον, όΠοφε'ύγι.> 
τόν πόλεμον Χλπ.) Η ,π! ΠΡΙΧΥμci.τwν, 7)"10%01' φVyo" 
7)"Ια=τό ήν/α έξέφυvον έκ τών χειρών τΟΟ ",νι· 
όχου 8 μιτά. διπλfj; ιχΙτ ., ποϊό" αι lnoi φύ,ι" 'eHO, 
όδό"τow ί=ΙΤΙ λόΥος εΤναι αύτός πού σοΟ έξέφυ
Υε όπό τό σTόμα~; (ιτl εΤναι ούτό πού εΤπεςι ; ). 
2) πιχρ' Όμήρφ, ~ μ~x. τοί! πΙΧθ. πι;.χ. "ιιχτηΡδΙ .ήν ιχ!τ ., 
π_φvyμέ"o, μο'iea" (o1creeo,,)=fxwv δ!αφJvει τήν 
μοΤραν καΙ τόν δλε8ρον (όπηλλαγμένος .. τοΟ ό· . 
λέ8ρου) 11 ιiλλά. χιχΙ μδ.ά. γιν. , n_φVΥμi"ο~ UoθJ.ow
όπηλλαΥμένος {άπαλλαγεΙς, διασ<.ιθεlς) έκ των κό· 
πων.- οι φεύvw τήν πατρΙδα μου (τήν όποφεύvw, 
φεύΥι.> όπό αύτήν) fνεκα έΥκλήματος 11 φιV,ω 'πό 
τι"o~=έξoρΙζoμαι ύπό τινος 11 ivteiίeav , ιiπoλ., φιVyω 
...άπέρχομαl εΙς έξορlαν, ζω έν έξορΙςι, εΤμαι έξό-

ο ριστος, λιχτ. exulo.- ιν ώ; ιi~τ. etxιxv. δ ;;ο., κατηvο
ροΟμαl ~ (Kaτσ)διώKoμαι (καταμηνύομαι) δικαστικώς, 
iy ιiντιθ'σlι πρό. τό διώκω (=διώκι.> δικαστικώς, σύρω 
εΙς τό δικαστήρια; μηνw, κaταΥγέλλw) Ω οθδν, cJ 
φΕV.J'ow-Q κατηΥορούμενος, ό μηνυόμενος, ό έν
αvόμενος, λΙΧτ. Γeυι, χιχ! cJ διώHω .. ~ό κατήγορος, 
ό μηνυτής n μετά. ΙΧΙτ . , φnίyω yecιφή", φιυΥω δΙΗ"" 
=εΤμαι ύπόδικος (δικάζομαι ώς κατηγορούμενος) 
διά. άδΙκημό τι δημόσιον ~ lδιwτικόν 11 ώσ. προστΙθβ
ΤΙΧΙ xιx'!;~ Y6V. χιχΙ .ό !Υχλημιχ δι' 8 xιxτηyoι;.ιΙ~ιxΙ τι, : 
φευΥω φό"οv (δνν. δl"",,)=κατηΥοροομαι έπΙ φόν4', 
τ. !. έπι6αΡύνομαι μέ φόνον. ο 
Έτvμ.: φnίyω' φvΥή=λΙΧΤ. fuga' φvyά, ' φύta 

('φVΥja) ' δμ. nιrφvtότε, (ΤΡΟΠΟΠΟΙ'!Jθiν ax τοll n.
φεvyόιr_, χιχτ' ιiνιxλoyΙιxν πρό, τό φύta) ι fuglD, ΠΡΧ. 
fngi (φευγω), σιχνσχρ . bhujQtί (κυρ:τώνw, λυγΙζw, δι
πλώνw, Qnw8w), bhugnά - l) (κυρτός), bhύja-h (6pa
XIwv) (xuP. κύρτwσις, καμπυλότης "ι~ .ήν σημαισ . 
πρtJλ. λιχτ. lacertus), bho'ga-l) (πτυχή δφεWς, κρl· 
κος), Ιρλ. fid-bocc (ξυλlνη όψΙς) (Κελτ. ·bukko-s 
(bugnό-s), πιχλ-nοrr. baugr, πιχλ-Υ8ρμ. boug (δακτυ
λΙδιον), yι;~θ. biugan, πιχλ-Υιιρμ. blogan (mOoow, λυ· 
γΙζw), πιχλ·Υιρμ. bougen, ιinλ·σιx~. bύzAη (διπλοΟμαι, 
φεύγw), ΠΙΧλ-nοrr . bogenn (κυρτwμένος), πιχλ-γδρμ . 
bogo, ιiyyλ-σιx'. boza (ιinλ. bow), πιχλ-nοrr. boge 
(τόξον), λιθ. bύgstu, bύgΙί (φο6Ιζομαι, τρομόζw), 
b&ugUs (δειλός, φ06ισμένος), bauglnti (τρέπι.> τινά 
εΙς φuγήνl' i, Ιιχπ. *bheug-, πιx ι:~ τά. *bheυgh- ή 
*bheuq-' πρ6λ. πιχλ-Υδρμ. buhil (λόφος), λιθ. buklύs 
(πονηρός, XU p. καμπύλος) . 
φCύςω, μιλλ. -ξω ' ιiόρ. ιχ' Ιφwξcs' κρόζι.> φεiί, 

φwνόζw «φεΟ! φεΟ !», «δuστυXlα μου!» ['χ του φεν, 
δπω, οlμώtω ix τοί! ο!μοι, αΙάζω ίΧ του αΙαϊ, οτ-
,"ω ίχ του οη. . 
φcuκτcοΎ, Ρ'!Jμ. 'πΙθ. ",,011 φιυΥω' διΊ φιVyε ι" , 

πρέπει τις Υό φύγι:!. ο . ο 
φcuιιτόf;, ίt; ό", ΡΤιμ. ίπΙθ. 'tou φivyω' δν όποφεύ-

'{ει τις, ον δύναταΙ τις νό. όποφύγι:!. . 
φcUΞcΙω, ίφιιτ .• ού φευΥω' έπι8υμι;, ν6 φύVΩ' 
φcuξιι;, -.~, iι (φεύΥω) :=φύξι, (βλ. λ . ) . 
φcύξομaι, δωΡ. φεvξόvμαι, μελλ. του φιVyω. 
φCύξω, μελλ. o τoiί φεύζω (otix! του φιVyω). 
.Ε".Α W λΟI, .-ov, δ , χιχ! φc.άΙuξ, -iιYOi, 6' σπιν· 

θήρ, «σπΙ8α» U «8ερμοσποδ!ό » , τέφρα (ιστάχτηι) 
θερμή καΙ όναδΙδουσα σπιν8ηρος 11 καπνός μετό 
σπινθήρwν, όναδιδQμενoς έκ καιομένwν ξύλwν, πρΙν 
ταΟτα όναφλεγοΟν έντελως U ΙKαπνεToν~, τό ύπέρ 
τήν κυρ. έστΙαν μέρος, τό προσ6αλλόμενον ύπό 
τοΟ καπνοΟ. 

• Eτvμ.: φέψσ10,' φ.ψά1~·: φ_ψσ1όω ' Ιιχπ. *bh.
bhsalo·s, πιxp~ .ό 6ποΙον χιχ! Τ(Ι Αλλ. ψ6λΟi (αI8όλf'\, 
καπνός), Ψ01dsaS' (πλήρης αΙθάλης), πρ6λ. 'Hcux. 
cψι1ό~' αloθa1ό,,. ι σιχνσχρ. bhQs-man- (τέφρα), !ιx!t. 
·bhes- (σιχνσχρ. b6bhasti) (=b4VTpI(3w) .. (τέφρα=τό 
κονlοποιημένοv) ~ *bhes- (έμφuoGι) ' (~φρa~τό πε-
ριδινούμενον). ο 
φC.~lόω, o μιλλ. -ώ(ιω (φέψσlo,)·μετaδόM.°ι.> tίς 

τέφραν, κονιοποιώ, κόμνι.> τι παρανόλwμα .rρσπυρ9ς,~ 
KaraKQIW •. 
.c.Iluξ, -vyo,", 6· ... φ4ipιι10, ,,,(βλ. λ.). 
" (Α), iγχλιτ ... · σuντ.τμ. ιiν,,! φrισl. 
" (Β), fJ φίi°=CΙ" Hcιδ-ώ" 6πω$ (π.~tJλ.' Ζινα. bii, 



iO'. 
biiδα (τι;, δντι, άλη~ς), ιipμ. ba, λιθ. bά (άλλά δε-
6αΙ~ς, ooφaλως), ΠΙΧλ-αλΙΧU. bo (διότι, τι;, δντι)]. 

φίl, Ιων . ιiν1:ί ltpf1, -Υ' Ιν. ιioρ. 15' 1:00 φrιμl. 
φι, -Υ' Ιν. δΠΟ1: . ιioρ. ΙS' 1:00 φrιμl. 
",Ινέος, α, Ο", χιχ! ",Ινος, 'Ι, ο" (φrιγ6~)' δ 

ίχ φrιγoίί (βλ . λ .), δ 'χ ~ιlλoI) φΥΙ-Υο6, δρύΤνο. , λΙΧ1:. 
f_ginus. 
"ylνoUς, f1, ov", aUVOQP . 'χ 1:oίi φrιγι"lo~ (βλ. λ.). 
.ΗΓΟΊ, 'ιι ' εΙδος δρυός παραΥούσης 6όλανον 

φayώσιμoν, διιiφoρoν δί 1:0U λ!11: . f_gus (ιόξυά»), 
χ!1ΙΤΟΙ ΙΧΙ όνομιχσΙΙΧι 1:ων αuμπίΠ1:Quν.- .11 ή 6όλανος 
τού αύτού δένδρου, ό καρπός του (l3στ ι . ι{νιχι ιδώ
διμο.) . 

Έrvμ.: φrιyό~, δωρ. φiyo, < ίιχπ. ·bhi~os .... λΙΧ1:. 
figus' φήγι"o~ = λοιτ. figinus, f_gineus' πρΙSλ. πΙΧλ
norr. b6k, Π!1λ--Υ!ρμ. buohha, γοτθ. bδka' '; !ιχπ. 
*bhi(u)g-' πρΙSλ. *bheug- ιίν 1:ψ νεο-ισλ. baukr (κυ
τΙον, θήκη), beyki, beykir (6αρελοποιός), ρωσσ. 

buzinό, διΙΧλ . buzii (κουφοξυλ!ά).- ιιχπ . *bhίlg· ιν 
τφ Κοιιρδ. bfiZ (πτελέα), GίΎYλ -σ!1~. buc (άΥΥετον έκ 
ξύλου φηΥού), μισ·γιφμ. bfichen, biuchen· (πλύνω 
διά στακτοκονΙος), ρωσα. διΙΧλ. b'yz'e (κουφοξυλιά)' 
- "bhug· ίν 1:ψ ρωασ. διιχλ . "buzii (κουφοξυλ!ά) (,;δ 
ΠΙΧλ -σλΙΧU . buky =- φηΥ6ς ι!νιχ ι aιiνI ιoν ιίχ του -Υιρμ. 

*bOkO).- 1:11 φΡΙΙ-Υ. Bαyαίo~ (=φrιyω"αίo,) 'χιχ,;' ιiλ
λοιι. ιivi;XII 'ν.«ίiθιx, χΙΧί 1191.' ιiλλoιι. IΙνιχι διiνιιoν 
ιχ ,;ου Zεν~ . , πιχλ -πιρα. b_g_· (θεός)' ΙπΙαΥΙ ' ιΧμφι
αΙSη';ΙΤ1:ΙXΙ 'ιι ίτllλιxιdι. ί.ιιμολ . 1:0υ φrιyo, ίχ .0& φα"εί" 
(ί; !ιχπ. ·bh_g·)· τό δίνδρον "yo~ aiv IιnipxaI ιν 
'EHiaI. 
Ν, ιΠ, ιiν-τ;! Ψiί, -Υ' Ιν. ίν. lΙπο •.• oU φrιμ'. 
"lιιξ, -rιxo~, δ (φrι.t6,)· χιιρ. 6 άπατεών, 6 άπα

τηλός, . όνoμιi~ι,;ιxι δ' ο !ί.ω δΥριον σύκον (ό δλυν
θος), διό. ι .0U.o φιχΙνι.ιχι ώ. ώριμον χιχ! δ.ιχν ιixόμYI 
ιΙ. 1:ήν ΠΡΙΧ-ΥμΙΧ1:ιχό1:ΥΙ1:ΙΧ δ_ν Αχιι ώριμιiαιι. [δι' Ι1:ιιμ. 
βλ. φrι.t6~]. 

"lιιτι:ύω, μιη. -οω (φrι.tήΠ1~)' άπαΤώ, έξαπατώ. 
"1ι\τιιc;, -ον, TJ "lιιτ/ις, -οίί, δ, πιxρdι. μ1:-Υν . χιχ! 

ιΡιΙΙ;τιις (φrι.t6~)· ό όπατεών, δόλιος, κλέπτης [πιxρdι. . 
μ1:-Υν. 8ιτεχpιi1:ηαι χιχ! ιΙα7ιχθη εΤ, 1:ινιχ. χώaιχιx. lΙπό 
1:ων ιΧν,;ιγριχφίων 'ιι -ΥΡ. φι~ήτt,,). 
.H~λOΣ, Ο" (ΧΙΧ! οίΙχ! φ".tο" ή, 6,,)' όπατηλός, 

άπατών, πανοΟΡΥος . 
Έτvμ.: φ;;λo~' φrιAόω, δωρ . φiλόω' φήλrιξ' φrι

.trιτή~ ij φrιλήτης = πιθ. 1:ό λΙΧ •. f&IIQ, -ere (άπατώ), 
f&llix (=Ιλλ. φήλrιξ)=όπατηλ6ς υιτι;l ,;ινων ίθιωrιή
θη auγy. τιji ρωασ. b&I&-mufj' (φλύσρος), «η' ΙΧ!11:ό 
ιΙνιιι μιiλλον χιχτ' _π!χτ. ίχ 1:91; ! :>ιπ. ριζ. *bhίi- (Ηλ. 
φrιμΙ) ' .~ ιiλλoιι τό όμηρο άπoφώλ,o~ (βλ. λ.). θdι. ήΜ
νιχτο νdι _Ινιχι oun. 1:ιji πιχρ' Ήαl)χ . _άποφεί,,' άπα· 
τηοα,,., ιχΙσλ . -= δμηρ . ιioρ. άπαφεϊ" (=όπατδν).
χιχτ' ιiλλoιι~ φ;;λο, < ·φαλ-"ο-, . Ιιχπ. *ghVlno-: 8-i.t1Φ 

( ghνel-gδ, α~νσχρ·. hvrrιιtti (όπατώ), λll. . f&llo 
<*ghVl-no, δμΥΙΡ, CΊπo.φώλιo~·. ώα. πιθ. ·ί~ !ιχπ. ρΙ~. 
*ghvel- (κυρτώνω, λυyΙζlιJ) ίν τφ hνόr&Ιe (λυΥΙζει, 
κυρτώνεται), βλ. ίν φόλο,. 
"λόω, μβλλ . -ώοω (φ;;λος)' όπαΤώ, έξαπατώ. 
φι\lωμα, -ατος, τό (φ,/λ6ω)' όπάτη, έξαπάτησις. 
φίιμιι, δωρ. φάμα (λΙΧ1:. (&m&), 'ιι (φημ')' φωνή, 

λ6Υος, χιχ! δή φωνη έξ ούρανοο, προφητική φωνή 
11 δθ.εν, χρησμός, οίωνός, προφητεΙα - • πάσης φύ
σεως καΙ οΙασδήποτε προελεύσεως φωνη ij λόΥος 
(λέξεις), λόΥος, τ6 λεΥόμενον Ι ιiχόμη χιχ! Qσμα 
(Ομνος). 2) λόΥος διαδεδομένος μΈταξύ τών όνο 
θρώπων, παλαιά παρόδοσις, μΟθος, πaρoιμΙα, λόγιον. 
3) ώ, τό λιχτ. f&m_, η φήμη (καλη η κακη) ή έπι
κρατούσα περΙ τινος όνθρώπου, διάδοσις, φημολΟΥΙα 
ιι 6 περ! τού χαραιμηρος ένός όνθρώπou λόΥος, 
τ6 δνομά του, η ύπ6ληΨΙς του. 4) όννελΙα, πaραγ
ΥελΙα, είδησις. 

• ΗΜΓ, φrj" φrιoΙ, φaμn, φaτ., φαCJΙ' ιiόρ. β' 
lφrι" (00, Π~1: . λιxμιs~νoμ'νoιι σιιν. 1:01! 'φαοχο., 'χ τοl! 
φάoκω),Ιφrιoθσ,ίπ. φ;;οθσ,I",,· προατ. φιί.δ, fι ίpaiJ.l. 
ciπρφ. φιί.1'4,. μτχ. φιt~, φσοα, φcι". μιη. "ο • • 

ιΧόρ. ιχ' lφrιoα.-μiσoν ιi6ρ. 15' lφ6.μrι", ιi.πρφ. φάοθσι, 
μ.χ. φιί.με"ο, · ΠΡ1:. (ώ. χιχ! δ ιi6ρ . 15') lφάμrι'" πΙΧθ. 
πρχ. πέφαομαι' -Υ' Ιν. προατ. π.φάοθω., -ίπ:ιχ. 1:ύ· 
πο·ι·: οι ' πληθ. ίν •• 11χτ . φαίμc" ιΧν ι! 'φαίrιμ • .,· -Υ' ~ν. 
6ΠΟ1:. m ιiν1:! φίj' ιiόρ. 15' φ;;", φ;;~, φ;; , ιiν.! lφrι", 
lφrι" lφrι, χιχ! -Υ' πληθ. Ιφα", φci" ιiν1:! Ιφαοα,,' 
μία. π~oατ. φόο ιiντΙ φιί.οο . - ήμί (βλ. λ. ) .Ινιχι O'lj
μιχαιολογιχω, πιχρciλλ. τύπο, τoίi φrιμΙ.-φιί.oxω ιιΙνιχι 
ώα . πoιριiλλ . τύπo~ 1:0υ φrιμ'.-oί 1:ύποι 1:0U ίν . ΙΥ 'ι~ 
Όριατ .• Ινιχι ί-ΥχλΙ1:ιχιχ! λί~ιι, πλΤιν 1:0& 15 ' Ιν. φ!7~'
βιχαιlt" (pι~ιltή) αημιχα. 'ιι τoίi διακηρύσσω, ποιούμαι 
Υνι.ιστ6ν, γνι.ιστοποιω, φανερώνω (διό,;ι τό φrιμ& 
ιΙνιχι προϊόν t9j. ρι~. φα-, χοινΤί. μιτ&: τσϊί φα'"ω) ιι 
όθεν, έκθέτω τήν Υνώμην μου ij τός σκέψεις μου 
ιι σθιιν , είμαι της Υνώμης, πιστεύω, σκέπτομαι, φαν· 
τάζομαι, ύποθέτω, διισχυρΙζομαι , δια6ε6αιώ' χιχΙ !
δΙ~ έν τιji μ'οψ : 100" έμαί φάσikL, =νό λέYr:Ί (δηλ . 
νό φαντάζεται) δτι εΤναι ίσος μου « ( νό φαντόζε
ται τόν έαυτόΥ του ίσον μέ μένα » ) 11 ίν τ~ -Υλώαα 'Ι,J 
τΤί ; Y.!1θημβρ~νTί. ζωΥί, (έ 'ι 1:ψ δ ι ~λόΎφ) αιιχνdι. 1:ό φrιμί 
π~στι:iασε.(Xι 1:oίi ίιιτοχεψιίνοl) τοιι : εφrιr lyώ, εφrι ό 
:εωκράΤrι. 11 έν ί Ο1:Ε τό φrιμ& αuνιiΠ'1:8Τ!1Ι μIΤdι. σιινωνύ
μοιι ρ7ιμιχ.ο" ώ, ε" λέ"ω", ελε"ε φιi. χλιτ .- 11 αΙ)
χνdι. τό φrιμ& χιtτιχι ιΧν1:ί .ου xατάφrιμι ' λέΥω ναί, 
λέΥω μάλιστα, δεδαιώ, δια6ε6aιώ, διισχυρΙζομαι, 
noHixt, ιν ίρω1:ιχποχρΙαιι ιiντ! .ου ι§;πλoίi "α', ίν 
ιiν-τ;ιθίαIIΙ lφll. 1:ό οϊί φrιμι TJ φrιμ& οvχ&=λέγω όχι, 
άρνοομαι, TJ XII! 6.πλω, «δχι) (ίν Ιρω1:ιχποχρΙαιι). 
Έτνμ. ι "μ1, δωρ. φ&μΙ' 6μ. φ;;μιι (βλ.λ.)' π~6λ. 

'Haux. cllφrιμoe' ιI..awvμoa, ιlxλεεί~", cάφήμοιιε,' 
Ilρρrιτοι, oWc ιJ.ι,oμαζόμc"o,", «(Xp'7J1:.) clφiμιώται' 
οΙχ.τα" ΙΙ"ροϊχοι_ 'φήμrι, δΩΙΡ. φιiμi-λll1: . fiim&' 
φάτις (βλ. ίν φάoι~ Β)' φάοχω' φω"", δωρ. φω"ιt: 
ΙΙΧΠ . ·bhiml-ιiρμ. b&n, -Υιν. b_ni (-"6,,0,) ( ί ιχιτ . 
*bhinί-s=ιiπλ-αIlΙ ~-πaρόKλησις, ΠΙΧλ-nοrr . b6n, 
bbn), b&y (μέρος λόγου, ρiiμα, λέξ'ς> (!ιχπ. *bhell-s 
=ιλλ. φd'l'I~), ΛoΙX'l:. for1 (όμιλώ), fibul", flίtum, f1(
teor (!χ '1:ινο, μτχ. *f&tos, 'λλ. φατ6~, πρΙSλ . in-flti_e 
=δρνησις ix τοl! ·lnflfΟΙ-'λλ. &-φατο" fis, f"cun· 
dus, ιi-y-yλ-αιxΙ bδl&η (καυχώμαι), · ρωαα. b_Ju, b&
j&fl (διηΥΟΟμαι) ποιλ-Υιρμ . b&n (διατάσσω, δμυνσ, 
ύπερόσπισις), b&nn&n (όπαΥορεύι.ι, διατάσσω, προσ· 
καλώ), αιχναχρ. bhόπι.ΙI (6μιλώ) (Ιιχπ. *bhen-: ·bhi-)· 
ίΙ; !ΙΧΠ. ·bhi· (λέylιJ, όμιλώ)' μΙ1:dι. μΙ1:ΙΧΠ1:ώαιιω, 'to!) 

ριΙ;. φων. α ι δ φωή, δωρ. , φω"CΊ,-'Iι ρι~ . *bhi (
όμιλεΤν) ιiρχιχlil, ~'\:o "ι ιιίΙτή πρό. 1:ήν "'bhi- (=φα'
"ει,,), atQ1:t χιχ! διdι. 1:011 λό-ΥΟΙΙ φαΙ"ιιι 1:Ι, 1:Ι' ιi.λλ' ί~ 
1:ij ! ΙΧΠ. έκιχ.ίριχ ρΙζll ιin'X'1:'ljaa τήν ΙΙU1:0.jλaιiν ''1'. 
"μίςω, μιλλ. ·'οω, ci'1:1:. -ιώ, δωρ. -Ιξώ ' ιΧ6ρ . 11' 

lφήμισα (φήμrι)' λέΥω, λαλώ, όμιλώ 8 προφητεύω, 
λέΥω, λαλώ i έKσΤOμΙζlιJ (διασπεΙρω φήμας) n καλώ, 
όΎομάζω.- μέσον, έκφρόζομαι διά λ6Υων, έκθέτω. 
"μις, -ιo~, ή, ποιη1:: ,χντ! φήμη, φάτ", λ6Υος, 

φωνή, 6μιλΙα, συνομιλΙα U φήμη, δημοσία γνώμη, 
διάδοσις, ή περΙ τινος όνθρώπου φήμη (καλή Τι κα · 
κή), η ύπόληψις της όποΙας όΠOλaύεl έν τι:Ί ΚΟΙ
vwvrQ n δήμο,ο φ;;μι~=ή φωνή τού λαοσ, ή Υνώμη 
(η κρΙσις) τοΟ λαοΟ, ή ικοινη γνώμη». 
"ν, ιπ. "ν1:! lφrι", ιiόρ. ΙS' 1:oίi ""μι. 
φί\ναl, ιiπρφ. ιΧ6ρ. 11' 1:0υ φαΙ"I». 

"νι:ιc, -Υ' Ιν. ιiιχ1:. ιioρ. ιχ' -ιoίi φαΙ"ω, 
.Η'ΜΗ, 'ιι' εΙδος θαλασσαετοσ τεφΡοΟ χρώματος. 
Έ'Ι'νμ.1 φή"rι < Ιιχπ. *bhis-ni η *bheS-ni-: αιχναχρ. 

bhis-&-J;ι (άρπaκΤΙK6ν δρνεον,). 
φιίρ, δ, -Υιν, φrιe6~, ιχΙολ. ιiν1:Ι "'ιρ U χιιρ. ίν -ιφ 

πλYjθ. Φηρες=ΟI Κένταυροι [πρΙSλ. Ήαιιχ. cφι;ρ.,· οΙ 
Κί"τανροι_, cφrιρ'α, 8-rιρlα-, cφ;;eα' iJoi'jρα_, ίν 

θιχλιχαα. ΙΠΙ-ΥΡ. φaίρ=ιων·ιxn. lHιe (Ιιχπ . *ghver-), 
βλ. ίν λ . ) . 

ipιιρo-μδν/ις, ." -Υιν. -10' (φΙ;ρ+μα";;-ι)' 8-rι(l0-
μα"';,, 6 έμμανως άΥαπών τό θηρΙα η τ6 κυνή,ιον 
θηρΙων (όΥρΙων ςι;ιων). 
φίς, ΙS' Ιν. 1:00 .φrιμl . 
φίiς, ίπ. ιiν1:Ι lφrι~, 15' 'ν. ιiop. ΙS' τ06 φrιμl. 
φίjoδα, ίπ. 15' Ιν. ιioρ. 15' 1:06 φrιμl. 
"τριι, "ι, !ων. ι1ντ! φά'l'(lα (βλ. λ.). 



φ8aiή-elία ,069 

---------,-------~. -----------------------------------------------
φισι", γ' Ιν. IUX"C. ιi;oρ. 6' 'toll φH"Q). 
φlαlΡU, δωρ. 11."",Ι φθιιΙeοιι, 

φιΙμcvος, μ"'χ. 116σ. ιiσρ. 15' ",ου φθά"οιι. 
φιάν, ίπ. ivt! Ιqrθιιoα", γ' πλ '18, ιi;oρ. 15' 'toi) φ(J.ά"ω, 
•• Α-ΜΩ, μιλλ. φδήaομα.) , μ'tγν. κcιΙ φΗοω' ιi;6ρ. 

rι.' lφlHί.oα: ιi;όr-. 15' lφθη". γ' πλ'1θ. φ(J.ά'll liν;:Ι lφθa.· 
αιι", ύποτ. φ{}ι!iδ, 8π. γ' 4·1, φfHm κrι.Ι φ{}fjοι", έπ. rι.' 
πλ'1θ. φθέωμιι'll, γ' πλ'1θ. φθiωnl'll, aUx"C. φθa./,I", 
CΊπρφ. φ(J.iJ"αι, μ.χ. φθάι;' πρκ. lφlHί.Hα· ίπ, μ'tχ. μΙα . 
ιi;oρ . 6' φΗμι"ος' δωρ . μιλ. φ6αξώ ' δωρ. ιί6ρ . rι.' ,
φθa.ξα · έρχομαι πρώτος (r, πρό δλλων), πρόττω τι 
πρώτος (πρΙν όπό δλλOUς), φ8όνω πρώτος, φθάνω 
πρό τών όλλων, προφθάνω 11 cI φδάοα, = ό έλθών 
πρώτος, ίν «."",ιθίσιι πpo~ "to cI vστeρήσαι; Ι φ(J.ά,llΟΙΙ 
ιιl, τt1'11 π,1λι" = fρχομαι πρώτος εΙς τήν πόλιν.
μι'!:' rι.ίτ. προσ" προλαμβάνω τινά, τ6ν προφθάνω 
καΙ τόν «προσπερνώ), τόν καταφθάνω, τόν «ξεπερ
νώ), λι:ιτ. pr4evenire n 4νΙο.ι σημ. άπλώ~, άφικνοΟ· 
μαι, φθάνω U Ιφθησα" τό,. χιιuώνcι=προέλαΒον τήν 
8ύελλαν U αυχνΟι συνιiπ",ι<:αιι μι.Οι ίνιργ. μτχ. συμφω· 
νούση. προ. 'to ΙΙποκιΙμ . i!Ο'.Ι δηλούση, 't"ijv ίνίργειι:ιν ίν 
11 π~ολαιμΙS:i.νιι "Ι:ι, ",ον Ι.ιρον ι Ιφθη βα'Αω" α~τό,,= 
έπρόλα& καΙ τόν έKτύπηaε ·ι tJ Ηα& πoλiι φδαί" 
π6λιι; c1loiioa=Kai πράγματι ή πόλις θά έξεπολιορ
κεΤτο (Τι θό έKηoλΙOΡKηθ~) πολύ πρότερον (<<πολύ 
ηιό πρΙν»), Τι 8ό έξεπολιορκεΤτο ,"φώτη.- 11 ιί. τΟι. 
σιιντιi,ιι, αι '}τόι. "1:0 φ(J.ά"ω κι:ιταιντlt ίνΙοτι ίσσδύ'ιαιμον 
πρo~ ιi;νιiλoyoν ίπΙ"ρημαι, πρότερον, ταχύτερον, πρώ· 
τον (Τι προ, .όι ιi;ντΙστoιXαι ίπιρρ. χαιΤ'1γορ., πρότερος, 
πρώτος χ.τ.δ.) : Ιφθη" ιiφ&Η6μι'll0, = fφOaaa ταχύ
τερον, fφθασα πρCπος 11 μιτόι 'ιr.ΙΡΡ"ιjμ. .ώο. ίννοΙαι. 
αυνιiΠΤ8Ταιι μι;τόι ρijμαιτο. όρθΥ). ίγχλΙσΞω, χαιί ή μτχ. 
φθάς 1) φ-θάσαι; χαιί iTttx. φ{Jodμs'llοι;: 8, μ' Ιβαλιι 
φθάμι"οι; «ντΙ 8~ μ' έφθη βαλώ." (=:,δστις μέ έκτύ· 
πησε προτήτερα) Ι O~H &λ~o~ φθά~ lμεν ΗΙΙΤ';ΥΟΡΟΙ; 
Ιατα&=ούδεΙς δλλος θό πρoφθάσι~ νό γΙνΓ,1 κατή· 
γορο:; προτήτερα όπό έμένα (τι ούδεlς δλλος θό 
μέ μηνύσΓ,1 πρότερον, προτοΩ δηλ, έγώ .. . ) U φ6άσα~ 
πeοCJπιιοοvμαc=θό έηιπέσω καθ' ήμών πρώτος (έγώ 
προτήτερα) ~ ο!ί.ω "Ι, μτχ. φθάαας g·nin ! st<x t χιχ ί μsτιX 
προσ •. : Uye φ(J.άαιι,=λέγε ταχέως (<<λέγε γρήγο
ρα»).- 11I το φ-θά'llω μετόι τοε o~ Χ(ς! μ"!.χ. (o~ φ(J.ά
"oιι+μ~x. ), ιi;x?λoυθOύμινcν ~πή · .0;; Ηαί . . . , ίχφρci~cι 
δύο ΙνιργιΙαι. , έΧ τίiίν δπο(ο)ν f, μΙcι: έπ<Χκο) οιιθsε ιίμ" 
σαι. μετόι oι"ijv !λλ τιν, δτιλoiίται ι δι σπουδή Τι άνυπομο
νησΙα, η ζωηρό προτροπή, ΤΙ κ«Ι έοπε:υομένη προσ
ταγή ; οι'ί φ-θά."ιιι lξαΥ6μΙΙ"Οf xml .ύ6iι, lJμο&6~ laτι 
τoϊ~ άΗαθάΡοΤΟ&!; = εύθύς ώς έξαxθ~1 γΙνεται άκό· 
θαρτος (xl>p. δέν ;-ιροφθάνει νό έξαxθ~ καΙ άμέσως 
γΙνεται δμοιος πρός τούς άκαΜΡΤΟ'Jς) Ι ου" Ιφθη 
μοι αvμβiJ.aα ι) ατvχία ΗαΙ ιι~θiιs Inal.c:'erιao'll "&α
φoe;;Oa& ~lί,ll"ee,,= μόλις μοϋ συνέΒη τό ότύχημα 
καΙ όμέσως έπεχεΙρησαν νό ... (κυρ . δέν έπρόφθασε 
κι;ιλό-καλό νό μοο συμβι1 τό ότύχημα κα! όμέσως 
αυτοΙ έπεχεΙρησαν νό ... ).- lν iι τoιι:tύnι ιί,ιιπομονη· 
σΙrι. και! Ιηονο. Ttpotpon'ij 1) προσταιγΥ, δηλοσ.αιι ίνίοτι 
"ιΟι "'91, πιριφρ. τοίΙ o~ φ(J.ά,llω+μτχ. ίν ΙρωτΥισιι: 
dnotIeixoιι" οι'ίΗ &." φ-θά'llΟ&!i ;= ι δέν δό γκΡεμοτσα
κισθr.\ς νό φύγr;ις όπ' έδCι ; ) (<<κάμε γρήγορα νό (φεύ· 
φnς όπ' έδCι), «πόρ' τό πλυμέ\'α σου καΙ δρόμοι.
ν ίν ιi;παιντYισιι, οι'ίχ &'11 φ(J.ά"a·ιμι=θό άρχΙσ", όμέσως 
(κυρ. δέν θό ήμποΡοoaα νό εΤμαι τόσ(\ν ·τόχίις ωστε 
νό προλόδω) . . 

'Enιμ , 6μηρ. φθιf_, &ττ, φlM"o; ("'φθa.Πιo), 
!σιπ. ·qvl»ι-' βλ. χαιΙ ne6aφc&ro,' fι λ . ιlναιι μιμοναι· 
μΙνη' καιτci ηνrι., ίν τούτοι, ιlναιι συΥΥ. >ςφ λαι'!: . ίρι.
trum, ίΧ ρι~, sρ(h)e(l)- (όηλώνομαι, όγΚΟΟμαι, fχω 
έηιτυχΙαν), πρΙSλ. κιχ! τΟι πrι.ρ' 'Βσιιχ, .ψιιτίί.aθa.ι' 
Πf/OHαr:ιιωμβά"ιιι"., .ψcllήαιι. nto"nai'."., .ψcllι. 
ΝΙ' φ-θάοαι.' ~ΙSιΙSαιΙαι ιlναιι xrι.! f; συγΥ, πρό, το ' σrι.ν· 
ακρ. k,6Y4f1 (κυδερνQ), ΧΙΤ. 11.(1) (παρέρχομαι, 
προσπερνώ). . 
φlδρίiναι, ΙΙπρφ.Krι.8. ΙΙορ. 15' ,,1:01) φ(J.IIleoιι. 
φ1aPT6f;, ",.6", ρημ. ίπΙθ, 'tol! φihΙ,oιι ' 11Ι' χσι! 

vllv, φ8aρτός, ύηοκεΙμενος εΙς φθaρ6ν, δυνάμενος 
νό φeαρι:! (μτφρ, νό διαφ8αρι:!, νό δεKOOeι:\), ό εC!-

κόλως καταατρεφόμενος, 8νητός, έφήμερος,προσ
ωρινός, παροδικός. 

φ8Cιι;, φιάσα, ιΡιάν, μ.χ . ιίo~. 6' ταυ φ(J.ά"ω . 
"Ε'ΓΓΟΜΑΙ, μιλλ. φ{J.iΥξομα& · ~όρ. οι' Jφ(J.εΥlά

μ,l,ll' πρκ. Ιφ6εΥμαι, ιi;πoθ: έκπέμπω φθόγγο ν, φω
νήν, όμιλώ δυνατά καΙ κα8αρ6, έκπέμπω fναρθρον 
φωνήν ~ τ~ φ(J.ιιΥ.,.ι.μΙΙ,llΟ,ll=τό έκπέμπον τόν ήχον, 
ή φωνή. 2) ίπΙ ~φων, π. χ. ETt! ϊπTtι:..υ, χρεμετΙζω, 
«χλιμιντρώ), ρωθωνΙζω' ίπ! ιί.του, κλόζω, Χ.Ο .Χ. Ii βπ! 
θύραι., τρΙζω Ι Ιπl αι'}) ου, σιiλπιγyo., βρο,ι,ij~ χλπ . - 11 
μιτΟι συστ . cιΙτ, φ(J.iyyoμa.ι lπo~=λέγω λόγον, όμι 
λώ, λαΜι.- Ι. μιτ' αιίτ. προα., έξυμνώ, έπαινώ, έξαΙ
ρω, έγκωμιάζω, δοξάζω.- lν 6); τό ό'llομάζω (βλ.λ.). 
δlδω όνομα, καλώ κατ ' δνομα. 
Έτvμ. φ{J.ifΥομαι· φ-θΙyμa.· φ(J.oyyή · φ66ΥΥοΙ; 

δΑν γνωρΙζομι, χαιτιΧ "Ι:ρ6πον «σφαιλ9j ιi;ντισ",oΙxoυ, λl

e.t. Itλλων γλωσσών, χαι! 'πομ'νω. τόι καιτιΧ 't"ijv Ιτυ
μολΟΥΙαιν "''1' παιραιμ'νουν σκοτιινci. 

φιΙΥμα, -aros, 1:(; (φθΙyyoμa.ι)· ~xoς φωνι'\ς, φω
νή, φθόγγος ~ γλώσσα, λαλΙό n λόγος, λέξις, όμι
λΙα. 2) γεν .. κραυγή, φωνή, 6οή, θόρυ6ος, ~xoς, 
φδέ Υξομαι, μιλλ . του φ6ΒΥΥομαι. 
φδι:ίομcν, ι!π. ιiντΙ φ6cωμιι'll, φ(J.ιfδμι", αι ' πΑηθ. 

ύπατ ο IiCJp. 6' τοίι φ-θά"ω. 
.ΘΕΙ'Ρ, δ , Υιν. φδε&ρ6ι; ' « ψεl'ραι όνδρώπων, ;'αιτ. 

pedicuius n χαιΙ ίπί ~Φω'I (= κρότων).- 11 ό μικρός 
καρπός (ό κώνος) είδους τινός πΙτυος [φ6ε{, , φθε', 
ιω, πρ6λ. κ6ρ&.: χε'ρω, ιi;ρμ . mIukn (6 δζων κατό 
τήν ρΤνα) ! «ρμ. m4Iem (τρΙΒω), λαιτ. molo: πρωταιρχ. 
ΧλΙσι, : *φ6ιι.ο, *φθεI6~ . 

ιpδcIpιάw, μΕλλ. -ιfαω (φσιίe)' εΤμαι πλήρης φθει
ρών, εΤμαι « ψειριασμένος), πάσχω όπό φ8ειρΙασιν 
(morbus pediCUr4riS). 
φlctρo-Tpaycw, μιλλ. ·ήσω (φ6ιι,Ι! ιι + ~eIIYIIi',,)' 

τρώγω κώνους πΙτυος. 

φδέίρω, μιλλ . φ6ερώ; ίπ. φ{J.ieaω' ιi;6ρ. rι.'lφ(J.IIIea· 
ΠΡΧ . ΙφθαΡΗα: ΠΡΧ. 6' Ιφ"(J.οeα· παιθητ., πρχ, Ιφθa.I
μαι, γ' πληθ, Ιφθάραται ' ιίόρ. ΙS' lφΗe'l" (φθ'ω) ' 
άι. και Ι νυν, φθεΙρω, καταστρέφω, άφανΙζω, διαφeεΙ· 
ρω, διαρπ6ζω, λαιτ. perdere, pessumdare.- πrι.θητ, 
φθεΙρομαι, κφαστρέφομαι, άπ6λλυμαι 11 παιρ' ιi;τ't . tι 
πραστ. φθείρου ήτο συνijθη. xαιτιiρrι., cνό χα8ι:\ς! 
δίντε νό xαθ~ς! γκρεμΙσου όπ' έδCι, γκρεμοτσακΙ
σου! χάσου όπό τό μάτια μου, δί πήγαινε νό πνι
Υι:\ς», λαι~. ·4bi ίη m4I4m ~em 11 δθιν, ιΙ μη φoθIIe.i 
τησ'" ώι; τάχιστ' ιIπ~ αΤ_Υ,lf=«δν δέν ξεκουμπισθι:\ς 
νά φύγΓ,1ς άπ' έδώ, .. ) U ιίλλ' δμω. φθεlIoμa.ι ιιτ. η. 
φ6alρομa.ι .πι6ι; τ&=«πέφτω μέ τό μοΟτρα μέσα είς 
τι πρός καταστροφήν μου). 2) Ιν τιjί παιθητ . , iTt! 
cχαιραι6~τσαιxιαμ'νω\'ι ιi;νθρώπων, έξοκέλλω, « πέφτω 
fξωι.- 11 ιϊπΙ ιi;νθρώπων, φονεύω, σκοτώνω, κατα
στρέφω 11 διαφ8εΙρω διό χρημάτων, δεκάζω, δωροδο
κώ Η 11.)0. ιiπί yuvcιtxliiv, παραπλανώ, «ξεμυαλΙζω, ξε
λογ!άζω ».- πcιθ"τ . , φονεύομαι, καταστρέφομαι, φθΙ
νω, «λυωνωι , κατατήκομαι . 

, Ε~vμ.. φδι/ιιοιι, λισ6. φθ_ρeω, ~Ρ)ι . φ(J.ήιιω 
(*φ6ε ιι- .iω) , ~ωρ: φθa.ίIoιι (·φ(J.r-joιι)· φ66ιο.' φ(J.oIά · 
σvμ·φ δεΙιιω: σcινσxρ. ksάr4tί (τρέχω, έκρέω, έξο
δεύομαι, φδε/ρομαι), k'ar4Y4ti (έξυΨώνω τινά όπο · 
πλύνων τός άμαρτIaς του), Ζινδ. ",~ar- ~g4r- (ρέω, 
τρέχωΙ vr· ... ~ar4y.iti (κάμνω τι νά ηλημμυρΙσq), 

ιi;ρμ. Jur, γιν . Jr9Y (δδωρ) ' Ιαιπ *gvdher.· πρΙSλ. 'Η-
σιιχ . • ψ.ιιιιι& · 1θ.I,.ι. . . 
.ΙcρσJ·ΥCVΙΙΙ;, .~ (~ΙIω + yt"o~) ' 6 φθεΙρων 

τ6 γέ νος, ό καταστρέφων τό γένος, τήν γενεόν. 
φδiωμcν. ιΡιέwoιν. ίπ . ~ντΙ φ(J.ιfδμ,ιι,ll, φθώσ & '11 , 

σι' χαιΙ γ' πλrιθ. bnr;t . ιioρ β ' .ου φ-θά"ω . 
φliί. ίπ, ~ντΙ lφθη ,. Υ ' Ιν. ιi;oρ. β' τ'ο& φ-θά"ω . 
φliιa. ,π. ιι νοο; Ι φθfj, Υ' • ν. δποτ . ιίορ. · β' 1:011 φ(J.ά"oιι. 
ιΡ8ίίναι, ΙΙπρφ. ιi;oρ. β ' το!ί φ6ά'llο.., . 
.Ιίίσιν. ίπ. ιi;ντ! φ</Ji, γ ' 'ν . ()ποτ. !Χορ . β ' "Ι:ου φ-θάιιφ. 
φιιίσομ.ι, μιn. "tIJ ίi φ(J.ά"ω 

"'α, "J, γιν. 'ας, Ιπ. xrι.Ι Ιων .• ιί". ·rι~, "J ' πό· 
λις καΙ περιοχι'ι της ΘεσσαλΙος, πaτρΙς τΟΟ. Άχιλ· 
λέως (βλ . και Ι κ'Ε. Λ.). 



tb7ίI 

.IΙάς, -ι1δo~, tι, θηλ. του Φ8ίo~' γυνή οίκούσα ~εKρoί 11 ίπΙ χρόνου, nel" κε" "iιξ φ8ϊτο=πρότερ<>ν 
έν Φ~ΙQ ή καΤαΥομένη έκεΤθεν . (<<πρώτα») Μ t:nPEnE νά παρέλθι:J ή νύξ 11 φ8l"οvο, 

cpδfEται, ~πιχ. ιiντΙ φ8Ιητα" Υ' Αν. bποτ. ποιθ. "ορ. "ύκτες τε καΙ ηματα=παρέρχονται αl νύr.τες καΙ αl 
β' τοίί φ8ίω. ήμέραι (ή αl νύκτες καΙ αl ήμέρρι μικραίνουν, δηλ. 
φφfηνδc, ίπΙρρ.· εΙς (πρός) Φθlαν. όλιγσστεύεΊ ή χρονική των διάρκεια) 11 μη"ώ" φ8,-
.Ιfηφι, έπ. δοτ. Αν. τοϊ} Φ8ίη' έν ΦθΙQ. "6,,τCO'l'=δταv οι μηνες «μικραlνουν) (δηλ. όλιγο-
φδΙμcνος, μτχ. ποιθ . ιiop. β' 'tGii φ{JI"ω . στεύει τό όπομένον χρονικόν διόστημά των), τ . i. 
φδΙνάς, -ι1~o" ή (φ8Ι"ω) ' ιiμτ6., ή φθΙνουσα , κατά τά τέλη τών μηνων ιι χOΙΤ~ τΥιν Όμ"l)ριχήν ίπο-

όλιγοστεύουσα, φθόνουσα (έγγΙζουσα) είς τέλος, έξ· χήν δ μήν δΙ'ΙJι;ειτο ι!~ δύο τμήμοιτa, ί~ ών τό πρωτον 
αφaνιζoμένη.- 11 ώ~ ίνεΡΥ., ή έπιφέρουσα κατόπτω- ίχοιλιΙτο μη" Ζατι1με"ο, χοιΙ το δειίτερον μη" φ81-
σιν, ή φθεΙραυσα, ή προκαλούσα φθσράν (έξόντλη- "CO'I', δπω; διΙχνυτοιι sv 't1j φρσίοιι: το;; μέ" φ8Ι,,0,,-
σιν): ,,6σο, φ8,,,ιiδε~=νόσoι μαραΙνουσαι (κατατρώ· τo~ μηνας τοϊί δ' Ισταμέ"ο,ο (Όδυσ. ΧΙΧ 307)=κατά 
γouσαι). τό δεύτερον r"ιμισυ τού ένός μηνός καΙ κατά τό 
φδΙνασμα, -ατo~, τό' μείωσις, έλόπωσις, τό φδεΙ- πρGιΤOν ήμισυ τοΟ άλλου (ή κατά τό τέλη τού ένός 

ρειν, μαρασμός, φθΙσις. καΙ κατά τάς όρχός τοΟ άλλου) . U ποιρ' ιinιχoΙ; δ 
φδΙνάω, καΙ φδΙνCω (φ{Jl"ω)' = φ8i"ω (βλ . λ.), μΤιν δΙ'ΙJρεtτο εί; τριΙ, διχσίδoι~, ί~ ών tι πρώτη διxαι~ 

κατατήκομαι, μαραΙνομαι, άΠΟθν!jσκω έκ φθΙσεως. ίχοιλιΙτο μη" Ιστάμε"ο" tι δευτέροι μη" μaαώ'l', χοιΙ 
φδΙνό-ιι:aριιος, ο" (φ81",,*καeπ6~)' ίπΙ δίνδρων, tι 'tpIt'/J μη .. φ8ί"ω,, ' χοιΙ των μέν Μο πρώτων διχοι-

οίιτινο, οΙ χοιρποΙ φθΙνουσι χοιΙ χοιτοιπΙπτουσιν, ό άνευ ημίρων οιΙ tιμBΡoιι Υιριθμουντο προχωρ"l)τιχω" ώ, χαΙ 
καρπών, ό όκαρπος, ό όπολέσάς τήν γονιμότητα σήμιρον (πeώτη, δεvτΙeα ... JaHd"η Ισταμέ"οv-πeώ-
Τι τήν δύναμΙν του. , τη, δevrJea . .. δεxιiτ'1 μεαo;;"τo~), του τρΙτου δμω, δι-
φδΙν-οιιωρΙνός, ή, ό" (φ8,,,6πωeο")' ώ, χαΙ χοιημΙρου ίμ&τρουντο "ντιστρόψω~, όπισθo~ρoμιxω, δηλ., 

ν5ν, φθινοπωρινός, δ όνήκων εΙς τό φθινόπωρον, ι'ίJστι δεκι1τη φ81"0,,τo~ ναι εΙναι tι 21η τoίi μηνό~, πeώ-
6 γινόμενος κcπό τό φθινόπωρον. δη δι! φ81"0,,τος tι τελιυταΙοι τoίi μηνό" tι 3Οή. 2) 
φδΙν-oιιωρiς,- 1130" Q"l)A . τoiί προηΥ. φ{J,,,OnOlJf!'- ίπΙ φυτων, μαραΙνομαι, φθΙνω, ξηραΙνομαι.- • μιτοι-

"ας (βλ. λ.). βοιτ. 8νΙΡΎεΙα, ί\' 'ι:ψ μιλλ. φ8tαω, ίνΙΡΥ. ιioρ • . οι' 
φδΙν-6 .. ωρον, ~ό (φ{Jί"ω + bπώeα)' ώ. χαΙ ... lΙν, Ιφ8ιαα (ά,χρι5ω, δπω, ίν τοΙ. Ρήαω, ΙΡηαιι. τoίi 

φθινόπωρον, τό τελευτcΤον μέρος της bπώeας ('1:0 βαΙ"ω), .κόμνω τι νό έλαττωθf,j, νό χαθf,j, τό έξ-
χαΙ μετ6πωeο" χαλούμενον) , τό χρον. διόστημα της αδυνατΙζω, τό διαφθεΙρω, τό έξολοθρεύω Ι ώα. ίπΙ 
φθιvούJης όπώρας, τό διάστημα καθ' δ φθl"οvα, χρήμοιτο. Χλπ., τό κατασπαταλώ. 1'6 κατασωτείιω, 
(τελειώνουν) τό όπωρικό (χαται τόν Ήσιlχιoν τό διιi- τό κατεξcδεύω. 
οτ"l)μα ιiπό 15 ij 22 ΛUΥούστοu μΙχρι 15 Τι 22 Δ.χ.μ- • Eτvμ.: *φ8lω ('φ{JI-jlQ) ' ίπ., Itοιητ. μτ5τ. μιλλ ' 
βρΙου). , χα! ά,6ρ. φΟιίσω. φtkίαιι' ιiθίμ . ιiόρ. β' Ιφ81μη .. • 
φδΙνlilcσ •• , Υ ' έν. ίων. π~τ . 'toi) φθ,,,ύ8ω. φ8,τ6~' αφl),το~ ' επ. φθt"ω, ιi.τ. φ8t"ω (*φ81"Fc»)' 
"'ΙνΟδω, .0171,1:· ιiV'l:! φ81"ω, ίν χρήαιι xoιt' ίν. ίπ. -φ8r-rtJθω' φθόα,ς ' φ86'1 (*φ80j-cί)' δμηρ. φ8ε,αΙ' 

χοιΙ πρτ. μό~oν ι Ι 11Ι; ιiμτ5., φθεΙρομαι, μαραΙνομαι, -μΡeοτο" φ8ε,α-ή"ωΙ! (χοι.αι τόν ά,όρ. φθttίαα)' αοινσχρ. 
ιcαταστpέφoμαι.- 11 ώ, μτ5τ., φθεΙρω, καταστρέφω. k~i[\dtI, k~i[)oti (k~i[)U-I1IA1): φθ,ννθω), k~όν"tΙ 
προξενω φθοράν, καταναλΙσκω. (έξοντωνω), kirνόte (έξολοθρεύομαι, έξaφανΙζoμαι), 
•• 1· ... 0, δ .αυνήθης τύπο, 'l:oίi φ{Jlα: (βλ. λ.). ks·t· h kS ό h (έΙ: έ) k~ ό \, ( ι 
•Ιίομαι, ίπ. ιiντΙ φ81ωμαι, 6ποτ .• αθ. ιioρ. δ' . ' α-. , . 1('1 -. :1ηφaνισμ νος, ,Αν -., με ω-

σις, καταστροφή, ολεθρος), k,ItI-1;ι (όφaνισμός) 
φθίος, α, ο .. (Φ81α)' ό κατοικών έν ΦθΙQ, fι ό (=Ηλ. φ{)lα", λατ. sΙtls-=δΙψα), Ζινδ. x!l"yo ά,πρφ. 

καταγόμενος έιc ΦθΙας n οΙ Φ(J.iο,=οl Φ8,ώτιιι (οΙ (πρός κατεδόφισιν), χ!lι-, Υιν. Χ!lΥδ (δλεθρος, δυσ-
έκ ΦθΙας καταγόμενοι iΊ οΙκοοντες έν ΦθΙψ TUχΙα, λοιτ. situs, -115 (μούχλιασμα, σκι..ιρΙα, σt\ψις)' 
φδΙσcσθαι, ιiπρφ . μΙσ . μίλλ. 'toll φ{JΙ"ω. ί~ !ttn. *qv~ei-, .qvj)I-; .qvpoi-. 
φδίσ-Ι;νωρ, -oeo" δ, .~ (φ{Jl"φtd"tie)' ό φθεΙ- φθίώτης, -ov, δ (Φ81α)' δ σlκών έν ΦθΙQ, fι ό 

ρων (καταστρέφων) τούς δνδρας U Υιν., καταστρε- έκείθεν καταΥόμενος.- θηλ . Φ8,ώτ,~ -ι60' (m. 
πτικός, όλέθριος, μοιροΤος. -
φδίσΙaι, E1t. ιiπρφ. Παθ. Ο;ορ. δ' 'l:oiJ φ8Ιω, φ8Ι"ω. r;;), ή χώρα τfiς Φθlας. 
φδlσf-μ6ρoτoς, ο" (-l-+Peord~), ά,ντΙ φ8,- φδΟΥΥ(ι, ~ (φ8iΥΥομα,) ' nOL"l)" 'l:UTtO~ του φ{J-6.,. 

."v yo~ (βλ. λ . ), ή φωνή τών όνbρώπων, ό "χος Τl'ις 
σlΡeοτος' ό φθεΙρων (KOτaφoνεύων) t3porooc; δηλ . άνθρωπ Ινης φωvfiς Ilώσ. ή φωνl'ι των ζt;Jων. 
i)νητού. , όνθρώπους. φδ6ΥΥος, b (φ8iγγομα,), πδς "χος σαφής καΙ 
φaΙσις, -.ως, tι (φ81"ω)' ίπΙ ,tροαώπων, ώ. χοιΙ διακεκριμένος Ι χοιΙ δή ό "χος Tfic; όν8ρωπΙνης 

νίίν, φθΙσις, έξασθένησις, tξόντλησις, μαρασμός, φωνης 11 ώα. χΟΙ' ή φωνή των ζΙ;ΙW " Ι Υ.ν" 'ιχος, 
κατάπτωσις, παρακμή, λοι •. t"bes. 2) Υινιχω" σμΙ-
κρυνοις, έλόττωσις, μεΙωσΙζ, φθορό. φωνή. 
φθίτο, Υ ' 4ν. ιυχ •• ίπ. παθ. ιioρ δ' 'ι:ου φ8Ιω : φθόίς, "0" δ' 11.1'1:. 'ν. φ</ί6Ί.·,, · άνομ. χοιί 0ι!'Ι: . nλ'lj& 
φl1το, ΙΠ'.χ Υ' Ιν, δριατ, ίπιχ. παβ ιiop . ΙΙ' τοΟ φ8ό.,,· ιΧ.n. α!τ, nληθ. φ80ί~" elllp. χαι! nοιη,l:. οιlτ. 

φ8ίω. ttA"l)Q. φ86ϊαS" δα •• φ80ϊσι'-ΠΟΙΡ' «t'l:. cb,. ul φΙοΙς, 
φδlτός, ή, 6", ΡΤιμ. iJtLQ. 1:oίi φ8lο; ' ό φl'lUΡτός. -ίδο" 'ij, α!. φ80ίδα' όνομ. πληθ ",80iδa~ χοιΙ φ60ϊ-

ό ύποκεΙμενος εΙς φθoρ~v, θνητός Ιό ήφ.:ινισμέ- δ~~ εΤδος πλακούντος U (οιτρ., :<ατσπότιον, ιχόπι ». 
νος, ό έφθαρμένος, ό όπο8σνών, δ νεκρός , .~ τlj\ φδaνιρ6ς, ά, ... (φ86tιo,γ Φ, χοιΙ νίiν, φ80νε-
πλ"l)θ. οΙ φ8'Νί=ο! 'ν'ΕΚΡΟΙ. ρός, ό ΚΟΗ;χόμενος ύπό φθόνου KOI ζηλοτυπΙας, ό 
•• 1'0, πρτ Ιφ810 .. (μόνο ... ο. τ ά .'1. χ-ι;ί "pt., ιitλλdι ζηλότυπος, ό φθονων, ό ζηλοτl.!πων : ~α 8.i'0" ",σι 

χοιΙ 'ν el'}.ot, ouv"l)otot. b '~. φ;;; .. ", (.r · παρ' 'Ομ. Ιατ, φ-80"ερα .. -οι θεοl ETVQI καθ' όλοκληρΙαν φθc-
-r· παρ' ιiττ.] χα! πρτ, ;φ8,,,~t') ·· μιλλ . φ{JΙοω, ιioρ. νεροl (<<ζηλιόρηδες»). 
lφ8,αα '- πρχ. lφ8,κα . --μiα . χοι, ποιΟ. (μι~ιJι ~~. οιι}- φIovcw, μιη. -ήcτω ' ι16ρ. α' Ιφ8ό"'1σα (χοιΙ ποιραι 
oτij. jvv.f, μιη . φ8tαuμ.αι ·· παθ. 'lΡχ · iμιθ' ή~ σημοια. μΤΥν. Ιφ8ό"εαα)' Ι\οιθητ ., ddp. οι' Ιφ8ο"ή8η,,· (φ(J6-
)ιοιΙ f: ΙνεΡΥ.) Ιφ8rμα.' δπιρο. lφ8tμη, '--ιΗλ' l> τι)- "O~) ' ώ. χοι, νίίν , φθονω, κατέχομαι ύπό φθόνου η 
πο. Ιφ8lμη,> ιinccvt(t αuχνότ,ιρcν ώ. ίπ. ncce. ιiόρ. δ', ζηλοτυπΙας, αίσθόνομαι φθόνον ή ζηλοτυπΙαν, μνηοι· 
χαΙ δΥι ίν τψ 5' Ιν . Ιφ8ισο, Υ' Ιν. Ιφ8ιτο, Υ- πληθ. κακώ, έχω κακός διαθέσεις U μιται δοτ. προα., φ{JOtliiJ 
Ιφ8Ιατο ' (Jno •. φ8lωμα" ίπ. φ8Ι0μαι, Υ' Ιν. φ8Ιε- τ,,,, d πeήσαο"", ~ φθονω τινα εύτυχοοντα, τόν 
τα. (ιiντΙ φ81'1τα,), σ' πλ"l)θ. φ8,όμε"".Q ,J~ν;t! IP{)ιι~ . • Ψ-89νω διό τήν είιτυχΙαν του n ιiπoλ., μη φ60"ήοι" 
με8α)' ιύχτ. φ8Iμ'1'" φ8ϊο, φ8ϊτο ' ιiπ~φ . φf]olα8αi' - =μη τρέφι:Jς κανένα φθόνον (μη αΙΙJθόνεσαι καμ-
μ.χ. φ-8Ιμa"o~ . - ώ. χοι! νΟν, φ8l"ω (βλ. λ.), μαραΙ- μΙαν κακεντρέχειαν), μή όρνηθf,jc; όπό φθόνον νό, .. : 
νομαι, πσραlφ6ζω, εΤμαι καχεκτικός U έλαττούμαι, μη φ80'l'ήαι" δ,ιJάξαf = μή όρνηθf,jc; νό μας εTΠι:Jζ 
μΙKρaΙνω, τήκομαι, «λυώνω», «σΒήνω) Ο όπόλλυμαι, (πρδλ. λατ. ne gr"verIs) ιι ώα. μετιΧ δοτ. προσ. χοιί 
φθεΙρομαι, χόνομαι, όποθνήοκω : οΙ φ8Ιμε,,0,~01 Υιν. πρσίΥμ., ώ. τό λοιτ. Invldere alicui "IίCUiU5 rel; 



*=-,;...._----
d τΟι ,Ιuι6,,~ φιι.o"Ιω:::::;δtν σέ ζηλεύω διό τούς 
ήμιόνouς σου. 2) μιτ& δοτ. ποοο. χιχΙ ιχΙτ. ΠΡΙΙΥμ., 
ώ, τό λιχτ. Invldere alicul aliquid, ζηλεύω, όπό 
φθόνον '(όπό ι:ζήλια») άρνοομαι (όποφεύγω) νό 
παρόσχω (νό δώσω, νό κόμω χτλ.) τι, η δ;πλω,: έκ 
φθόνου άρνοΟμαl τι εΤς τινα. 3) μιτ' ιiπρφ. , έκ 
φθόνου (έκ ζηλoτuπΙας) όρνοΟμαι νό ... ; OlιK &" 
φ(J.ο"Ιοιμι dyoeciicιaJ = δέν θά όρνηθω (όπό φθό· 
ν,ον i'j ζηλοτυπΙαν) νά σδς διηγηθω Ι iφ(J.6""cια" 
Ii,,&e« '"α rfj, τι Άιιί", καί Πίς Εlιeώn", βαοιΜίί· 
οαι=(οl Θεοl) έζήλεψαν καΙ δέν ήθελον, fvoς δν· 
θρωπος νό γΙνι;ι βασιλεύς της ΆσΙας καΙ της Εύ· 
ρWπης μαζΙ. .ιf) IΙΙΧθ"/jΤ. φ(J.o"οίίμ4Ι, ώ, χΙΧΙ νυν, 
φθονοΟμαι, μέ φθονοΟν, ύφΙσταμαι τόν φθόνο ν των 
δλλων, εΤμαι Τι καθ/σταμαι ό στόχος τοο φθόνου 
των Τι της ζηλOΤUπ/ας, μέ ζηλεύουν, λιχτ. invideor. 

φδ6νιισlς, 'ι~, 'ιι (φ(J.o"ιιιι), τό φθονεΤν, ό φθό· 
νος, τό νό ζηλOΤUΠι:\ τις Τι νβ όρνi'\ται fι νό όποφεό· 
ΥΙ;Ι νό πΡάξι;ι τι άπό φθόνον • 
•• O'MOI, 6' ώ, χιχΙ νίίν, φθόνος, ιζήλ!α», διό τ6 

άγαΜ των δλλων, ή λόπη τήν όπο/αν αlσ8όνεται 
δι' αύτ~, ή κακο6ουλlα, κακότης, μνησικακ/α, κακεν· 
τΡέχεια, λσι..:, invldla 11 olιιJιl, φ(J.6"ος=δέν ύπάρχει 
διάθεσις όρνήσεως (λόΥφ ~όνoυ Τι ζηλοτυπΙας), 
τ . Ι, εΤμαι πΡάθυμος νό ... , λ/αν ευχαρ/οτως, δέν 
fXW καμμΙαν όντΙρρησιν νό ... n μι,,:eι Υβν, IΙΡΙΧΥμ. , φθό-
νος (ζηλοτυπ/α) διό ΤΙ.- φ(J.6,,0, δι' δll5ρ60λιχ'ijν ιυ· 
τιιχΙιχν θν"/jτwν ιiπlΙHδ.τo χιχΙ ιΙ, τού, θιοό" _ντιίίθιν 
δί χιχ! 'ιι φρΙΙσι, τό" φ(J.6t'O" ne6CΙKVCΙO" - lκέτευσε 
τους θεούς διό νά τούς όφοπλΙσι;ις άπό τόν φθό
νον των (έξευμένισέ τους μέ λaτpε/αν, θUΣΙας χλπ" 
διό νό μή σοΟ κόμουν κακόν όπό φθόνον). . 

'Eτvμ, ι φ(J.6,,0,' φ(J.o"Ιφ· φ(J.O"ce6,' lΙ.φιι.ο"ο" 
άφ(J.ο"Ια' Ι, !ιχπ. *gvdhen· (σμικρύνω, έλαττώνω)' 
πρ6λ. Ζινδ. a·"iδnνamna- (6 μή σμΙΚΡυνόμενος) . 
φδορά, !ων. φ80ρη, tι (Ιφ(J.oeα, ..:c,u φ(J.ιΙeω) · dι, 

χιχΙ νίίν, φθορά, διαφθορά, παρακμή 11 καταστροφή, 
δλεθρος ~ ώσ. θνησιμότης, θάνατος, 2) όποπλά· 
νηαις Υυναικός, διαφθορό παρθένου, διακόρευσις. 
- 11 ήθική διαφθορά, φαυλότης, όΧΡειότης, μιαρό
της, κακοήθεια. 

φδ6ρος, 6'=φfJ.οeι1 (βλ, λ.), καταατροφή, δλε· 
θρος 11 δθιν, ίπΙ χιχτΙΙριχ" OlιK l,φ(J.6eο" (jvv. lineI) : 
=c:δέν θό πζις κατό δια66λου»;, «δtν πςίς νό χα
θι:\ς;» Τ.Ι. ιπήγαινε στό διά60λο», ιδίντε πν/ξου». 
(=λιχ..: . abi Ιη ma.la.m rem). - • dι, τό G}.ιfJ.eος, όλέ
θριος δνθρωπος, 6λα6ερός, προξενών φθοΡάν. 

-φι, -φιν, Ιίν 'tlj ίπ,ποιήσ.ι, πρόσφ. χιχτιχλ'ή;ιω, (μιτ& 
τοπ., ιiφιxιρ. , όΡΥ«.ν. σ"/jμιχσΙιχ,) τ1), δοτιχη, χσιΙ y.vtxi'j, 
Ινιχ. χιχΙ ItA"/je., χιχl δή: 1) _..:& ..:ό πλιΤστον ..:i'j, 
δοτιχη" ιiν..:Ι ..:1), χoι~ιxλ. -rι' Ilμ' ΙΙοί φα ι t'Oμi'/Ι'fJφι", 
πφι βlΥφι nιnοι(J.ώ, Ι dισ. ιiν~1 ..:1), χΙΧτιχλ -φ η 'οι, ι 
:ιrαe' σντ6φι, (J.εόφι" μ:"τωe ΙΙτά}.α"τοS' Ι ιiHΙ ..:i'j, 
χΙΧτ«.λ. 'ι (Ιν. χιχΙ ItA"/jQ.) : "αίίφι, συ" Οχιοφι. κατ' 
οριιιφι, lιι1 cιτή(J.ιοφι. 2) τη, Υινιχη, πτώσιω, ιiντΙ 
.", ι ιΙπό ".vefjφι". Ιξ _lιγήφι / ιiντΙ 'OV: εκ (J._6-
φι-Υ, Ι" mιcιoα}'6φι" Ι ιiντ Ι -ο, t κeάτεοφι ιiντΙ Κ(!Ω' 
τό, (= κεφαλης) .- 11 ίντιίίθεν μ.τ'πιο.ν .1' CΙnA9jv 
iΠΙΡΡ7jμ. χιχιΙΙλ., χΙXΤeι ..:ό ιτλιΤστον μιτόι 't~ItLIι9j, lν
νoΙιx~ [πρΙSλ. σιχνσχρ. ··bhis, -byaS, -byam). 
.IW λ· λΗ, 'ιι' όγγετον πλατύ καΙ όβαθές, μέ τ6 

6ποΤον fnIVov, Τι έντός τοΟ όποΙου f6paζον ύγρό. 
2) μ.θ' ·Ομ"/jρον εύρύ καΙ όβαθές ποτήριον η ' λεκό· 
νιον πρός πόσιν Τι πρός fKXuqIV σπονδών. λιχ..: . pa
Ιβ'Α 11 κοΤλον όΥγείον χρησιμοποιούμενον πρός έν
απόθεσιν καΙ διαφύλαξιν τέφρας νεκρών, τεφρο
δόχος ύδρΙα- • λόΥφ του lι}ρΒο, χιχΙ ιiΙSιxθoiί, σχή· 
μιχτο, ":ou ιiΥΥ.ΙΟU ..:οό..:οιι , W Aeco, φιά}." ίχΙΧλιΤ..:ο χιx..:dι 
χωμιχήν μlΤΙXφOρeιν χιχΙ tι άοπΙς . 2) μ..:φρ, ΙΠΙΟ"/j, 
εχιχλ.Ττο O&":Q) χιχΙ σκαλιστόν φότνωμα (κοΙλη δια· 
κόομησις) τi'\ς όροφης. . 
. 'Β"μ., φιά}.'7 · φιΙ}.,, · φια}.6ω '(-σκ6πτω τι εί.; 
σχημα φιάλης)' χιx..:ι:i τινιχ, ίχ ριζ . ΠI~ το!l πl"cιι, ώσ.! 
ί, ιiρχιχoυ ..:ιIItOU H.Foά}.'7, πρΙSλ. σιχνσχρ. Ρδ·Ιram (ρΔ
(-}.ιιτ, - blbere): .ΚΙΧ'1;' «λλοιι, ·~ι·oσA.« (πι-(-ιπι) + 
lλεί" (τ, Ι . βιχοιχΥι οημσιφ. «δοχεΤον ύΥΡώνι) ' «λλοι 
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. ..:6 QUΟΧSΤΙΙ;;ΟΙΙΟΙ πρό, τό πιχλ·Υερμ. b1ien (φρύγω ψω. 
μΙ) ( germ. *beJo' Ι, ίιχπ. ριζ . ·bhei-, πρ6λ. φιαe6S" 
πΙΙντω, tι λ .• !νιχι οχοτ. έτιιμολΟΥΙα, χιχΙ, χ«...:ΙΙ τινιχ" 

Τσω. ε!νοιι ,iV"/j λΙ;ι,. 
φΙάΙΙω, μ.λλ. φrίί}.ώ · λαμβάνω τι όνά χεΤρας, 

«τοΟ βάλλω xετρa . , άναλαμ6άνω,' έπιχειρΟ, κατα· 
πιάνομαι μέ τι [ιi6ι6. έτ ιιμολ.]; . 
φισράς, If, ό", Ιων. φΙι:ράς, ή, ό" (niae) ' φωτl' 

ζων, λόμπι.ιν, ζωηρός , λαμπρός, λείος, στιλπνός 11 ευ · 
σαρκος, πσιχός, λιπαρός (διότι 6 λιποιρό, ιΙνοιι χιχΙ 
στ ιλπνός)' [φιαeό, ( niae , nιαeό, (nιF-αeος, πρ6λ . 
οιχνσχρ. piv·aras (=λιχ..: . pinguis)' «λλο ι «λλω,) . 
φΙβδΙι:ως, ω, 'ιι' άνομ. ItA"/jQ. φιβά}.εφ (κοιΙ φιβά. 

}..οι Τι φιβαλέοι) ' εΤδος πρω/μου σύκου, κληθέντος 
OCιτω έκ τοΟ ΦΙβα),ιS' ('ij), 'ιjτι, fj..:O πιριοχΥι 'ti'j, ΙΙΙΥΙΧ' 
ρΙ&ο, ' Τι τη, 'A'ttLxij •. 
φιδίΤΙΟΥ' βλ . φ.,ιJ;-,;ιo" , 
φΙΙ-άβουlος, ο" (φΙ}.οffll.βοιι}.οS')' b φιλΙΟν νό 

εΙναι ό60υλος, 6 μέ τήν θέλησΙν του (έκουσΙως) 
δ60υλος, όστόχαστος. 
φΙΙ-δΥα8ος, ο" (φ/}.0·ff&Υα(J.6S')· ό φιλΟν τό ό

Υαθόν, ό φΙλος τοΟ όγα800, 6 φιλων τούς καλοός, 
6 φΙλος τοΟ καλοίί. 
φΙΙ-άΥισος, ο" (φ/}.0ς+άΥ),σ6,) · 6 όγαπων τr'ιν 

αΤΥλην, άγαπών τήν λαμπρότητα, φιλόκαλος . 
φIl-δyρaυloς, ο" (φΙ}.οs+li"eαv),οS') · 6 όγαπών 

τόν άγροτικόν 6Ιον, 
φΙl-δyρiτlς, ·ιdo" ή (φlλoς+liy(!Ω) ' ή όγαπωσα 

τό κυνήγι .:>ν (έπΙθ . 'tfj, ΆρτΙμι~o,). 
φΤΙ-δΥρος, 0t1 (φ/}.ος + &ye6,)· ό όγaπων τούς 

όγρούς, ό άγαπών τόν όγροτικόν 610ν. 
φΙl-δyρ-uιινoς, ο" (φlλΟffli"evn"ο,)' 6 όγαπών 

τήν όγΡυπνΙαν, 6 διερχόμενος τός ΝUKτας του δ· 
ΥΡυπνος. , 
φιΙ-δΥων, -Q)t'o" 6, -IJ (φΙ}.ο,+dΥm)· όόγαπων 

τούς όγώνας R 6 έν χρήσει κατό τους όγωνας. 
φΙl-δδι:lφfα, 'ιι (φι}.άιΥε),φος) · ή άδελψική όΥά· 

πη, όγόπη όδελφων πρός όδελφους (καΙ αδελφός). 
φΙΙ-δδι:Ιφος, ο" (φΙ}.ο, + ιIιJε}.φός) · ό όγαπών 

τ6ν όδελφόν του (fι τήν όδελφήν του), ό κατεχό· 
μενος όπα όδελφικήν άΥάπην, ό φερόμενος. άδελ· 
φικώς . 

φΙΙ-άι:81ος, ο" (φ(}.ο,+lι'ι(J.}.ο,,) , ΠΟΙ"/jΤ. ιiντΙ ,φί}.. 
cι(J.}.o" 6 φΙλος των όγώνων, 6 όγαπων ΤΑύς ά-
Υωνας. ' . 

φιι-a8';ναlος, ο" (φ[}.οff'ΑiJ.η"αiο,) ' 6 φιλων 
τούς ΆθηναΙου" 6 άγαπων τούς ΆθηναΙους, ό φΙ· 
λος των Άθ , 
φίΙαl, in. 6' 'ν . προσ..:, μίσ . ιioρ . ιχ' ~oίί φι}.Ιω . 
φΙλ-αΙακτοι;, ο" (φ[}.ος+αΙάζω) , ό όγαπων ν6 

cιlάζπ . ό συνηθ/ζων νό ο!μώζι;ι, 6 θρηνώδης 11 6 ά· 
ξιοθρήνητος . 
φΙΙ-alδ';μων, Ο". Υ.ν . -ο"ος (φί}.οι+αΙδώς) · ό 

όγαπων τή ν α!δημοσύνην, ό αί3ήμων, 6 σεμνός , 
φΙΙ-αίμδΤος, ο" (φαος+αΙμα) ' ό φιλων τό αΤ· 

ματα , ό αΙμοχαρής, πολύ σκληρός , 
φΙΙαίτερος, α, Ο". χ~Ι φΙΙaΙτaτος, '7, ΟΙ'. ιΧν ώμ. 

ΟΙΙΥχρ ιτ . χ ιχ Ι υπιρθ . τοίί φl}.ος . 
φΙl-cι'τloς, ο" (φ[}.ο,ΤαΙτΙα) · 6 όγαπών (6 συν 

η8lζων) νά αιτιαται, φιλόψογος, 6 όρεοκόμενος είς 
τ6 νό όνευρΙσκι;ι tλαττώματα τών δλλων καΙ νά 
τούς έπιτιμζj δι' αι'ιτά.- 11 ό ύποκείμενος εΙς κατ· 
ηγορlαν . 
φΙλ-δ.61oUΔoς, ο" (φ[}.ος+άκό}.οv80S') ' ό όγα· 

πΟν νό άκολουθι'1, 6 προθύμως άκολουθων. 
φΙl-διιρiίτoς, Ιων. -άιιρητος, ο" (φ[}.ος + IiKell' 

wος)' 6 φιλων τόν δκρατον (όμιγη , όγνόν) 01νον, 
ό ptnwv εΙς άκρατοποσlαν, 6 fκδοτος εΙς αύτήν 
(6 καταστός fΡμαιον τοΟ π6θους αύτοΟ της άκρα 
τοποσlας), 6 οΙνοπότης, 6 «μεθύστακας, μπεKΡi"ις ». 

φίliίμα, τό , δ~ρ . ιiντΙ - φ[}."μ4 
. φ'lάμέ~oς, πΟιη..:. μτχ. μίσ . ιioρ , ιχ' το!ί φι}.Ιω 

(jy πΙΧθ. lνν.) . . 
φΙΙ-άμηι:Ιος, ο" (φl}.0ri-8....-λος)' ό φΙλος της 

όμπέλου . . 
. φΙl-ανδρfα, ή (φl}.α"ιJeο,)· ή πρός τόν δνδΡα 
(δηλ. τόν σύζυγον) όγάπη, ή ουζυγική άγάπη η ή 
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πρός τόν δνθΡι..ιπον γινιχόι ό'ι'6πη,: ή φιλανθρωπΙα, 
ή ό'ι'6πη πρό τό όνθρώπ ινον 'ι'ένος. 
.Τ1-ανδρος, ο" (φαο, + clιιιfρ>" ό ό'ι'απων τούς 

άνδρας, γιν . τούς 6νθι:'ώπους (,πΙ χώρ:ι, riγαπώαη, 
τοίι, riνθρώποu, τη,).- 11 έπί , γυνotιχό" ή ό'ι'απωσα 
τόν έαυτης άνδρο, τόν σύζυ'ι'όν της, ή τρυφερό 
σύζυ'ι'ος . 2) ή ά'ι'απώσα τούς δνδρος, τός άνδρι· 
κός fξεις, ι6νΤΡΟ'ι'υναΙκα » . 3) ή ά'ι'απώσα τούς 
δνδΡας, λά'ι'νος, άσελ'ι'ής. 

• ΙA.ανaitς, ε, (φlλοi+ci"θΟi)' ό άγαπων ' τό δΥ
θη, ώ, χα Ι vfiv φιλανΒής. 
.ΙΑ-σν&ρδκι:ύς, ·.αIi, δ (φΙλος + cI,,80eOΙHWi)' ό 

6'ι'απων · τους άνθρακεΤς, ό φΙλος των άνθρακέων . 
• IΑ.αν&ρω"ι:ύω (φιλά,,80ρωπος)' εΤμαι φιλ6ν

θΡωπος, εΤμαι φΙλος τοϋ άνθρωπΙνου 'ι'ένους" Ιν 
τψ μίαφ, φιλα"θeωπεIίoμιιι=φέρoμαι φιλανθρώπως, 
φέρομαι φιλικώς. 
.11.αν&ρω"ία, ή (φιΛCΊ,,80ρωπoς) ' ώ, χαΙ νυν, 

φιλανθρωπΙα , άγάπη πρός τόν δνθρωπον (γιν ιχ&. 
πρός τό άν8ρώπινον γένος), εύγένεια τρόπων, 
KaλOKαγαBΙα, φιλοφροσύνη, έπιεΙκεια, καλωσύνη 11 
'ν τψ ιτ λ'lj θ . , πράξεις φιλανθρωπΙας. 
.ΙΑ.άν&ρωπος, ο" (φlλος+α""eωΠΟi)' ώ, χαΙ νίίν, 

φιλάνθρωπος, ό άγαπών τό άνθρώπινον 'ι'ένος, 6· 
'ι'αδός , εύ'ι'ενής, φιλόφρων.- ίπΙ ρ ρ . 'nαIi, φιλαν· 
θρώπως ( ώ~ χιχ Ι ν ίiν ) , φιλανθρωπικώς.- ()πιρθ , ·ότατα • 

• ΙΑ·Ινωρ, 'ορος, δ , Τι , δωρ. riντΙ φιλή"ωρ (φlλO' 
+ά"ήρ) ' φΙλα:'Ι'δρο, (βυ, ,) , ίπΙ γuνot ιχό" ή ά'ι'απωσα 
τόν σύζυ'ι'όν της 11 ό άγαΠών τό άνθρώπινον 'ι'ένος . 
φ,λά,l,"ρωΠΟi (βλ , λ ,) U χιχ Ι έπl των δελφΙνων • 

• ΙΑ.δοlδος, ο" (φαος + CΙο,δός) ' ό ά'ι'απών τούς 
άοιδc. ύς η τήν ι;.ιδήν χΙΧθόλου . 

• ΙΑ·δπ·ι:χ&ιιμοσύνll, ή (φ,}.απεx-θήμow) , ή εύ , 
χαρΙστησις καΙ ή τάσις νό δημιοuργij κανεlς έχθρούς, 
ή τ6σις πρός δημlουΡ'ι'Ιαν προστρlΟΟν ~ έν τφ πλ'ljθ ., 
προσπάΒειαι πρός δημιouργΙαν έρΙδων. 
.ΙΑ·δπ·ι:χ&ιίμων, Ο", γιν, -0,1,0. ΙφΙλΟi+CΙπεχ80ιί

"ομιι , ) ' ό 6γαπων νό δημιουΡ'ι'Q έχθρούς, ό φΙλ· 
ερις, φιλόνικος, ' cκauγατζης., ό όρεσκόμενος είς 
λογομαχΙας.- έπιρρ. ·μό"ως, 
,IΑ·δ"Αοίκός, rί, ό" (~αoς+άπAόoς) ' 6 όγαπων 

τήν άπλότητα, η τήν εlλlκρΙνειαν, 
.ΙΑ·δπό-διιμος, ο" (φΙ10ς+CΙπόδ"μο,) ' 6 ό'ι'απων 

νό άποδημι:\, νά ξενιτεύεται . 
.ΙΑ·αΡΥυρία, ή (φιλιίΡΥνΡΟ,)' ή ύπερ60λική ό· 

'ι'άπη πρός τό χρημα, ή έκ ταύτης γεννωμένη ό· 
πληστΙα περl τ6 χρημα καΙ ή ιτσιγγουνιά., ώ, χιχΙ 
νiίν φιλαργυρΙα, φιλοχρηματία, 
.ΙΑ.άΡΥυρος, 0'1' (φlλoς+άρyνρo.)' ό ά'ι'απων τό 

χρημα, ιί" κιχΙ vi)v φιλ6ργυρος, φιλοχρήματος, «πoρa· 
δόπιστος . , «τσl'ι''ι'ούνης », ισπαγ'ι'ορομμένος •. 

• IΑ·δριστι:ίδικ, ·ov, δ , (φΙ10' + ΆριοτεΙδ"i)' 6 
φΙλος τοϋ 'AριστεΙδou, 
.11-άρμδτος, ο" (φlλo. + ιieμιι)' ό ό'ι'απών τό 

όρματα, ό φΙλος των όρμ6των, 6 φΙλος τών όρ· 
ματοδρομιών, 
.IA·αριfα, ή (φlλιιρxo.) · ώς ΚΙΧΙ νίίν , φιλαρχ/α, 

6ρχομανΙα, ή έπιθυμlα τοϋ δρχειν, 
.ΤΑ.αρχος, ο" (φllοi+deχή) ' 6 ά'ι'αnών νό δρχι:ι, 

(νό κu6ερνQ, νό έξoυσι6ζι:J) , άρχομανής, φιλόδοξος, 
φiAiiac, .ι1άασς, δω.,. riν,Τ Ι ΙφΙ1,,0., φιλιroιις. 
.ΙΑδσεί, ~ωρ. ivoτ l φιλιro •• . γ' Ιν. μελλ . τ:oίi φιΜOJ, 
.ΙΑ.aστρδΥδΑος, 0'1' (φ{J.οi+άοτeιίΥιιλο~)· 6 ό'ι'Q-

JWV νό παΙζι:ι τoUςιIo~ραyιί1oυ, (βλ . λ .) • 
• ΙΑ-άσωτος, ο" (φlλo~+&oωτo~) ' 6 6'ι'απG'ιν νά 

ζι:\ όσωτως, ά'ι'αΠών τήν άσωτΙαν. 
.ΙΑδτο, γ ' Ιν , έπ. μεσ . ιioρ . ιχ ' τοϋ φιλιfω . 
φi1.αυAoς, ot- (φΙλοi+ιινλό,) · 6 όγαπών τόν σιlP 

λόν ' {νό τόν παΙζι:ι Τι νό τόν άκo,ύr:ι) , 
.ΤΑ·αυτος, ο" (φiλοn-αντον=aαvτον) ' ό ό'ι'απων 

έαυτόν, ό ά'ι'απών τόν έαυτόν του, έ'ι'ωιστής. 
.IAicaKC, γ' Ιν. lων. np"t. τοϊ) φιλιfω, 
.JA-i&cιρoς, οιι (φlλo~H'80.ιριι)' ό ά'ι'οπών τός 

τΡ/χος, 6 όγαπών τήν κόμην Οό προσαρμοζόμενος 
(η προσηρμοσμένος) εΙς τήν κόμην, 

• 'I-iAAIIV, -fI"or, δ , ή (φlA0n-"E1A",,)' ώ, .οιΙ 
yi)y. φιλέλλην, φΙλος της Έλλ6δος, φΙλο) τG'ιν Έλ-

),ήνων, ό'ι'οπών. τήν 'Ελλάδα καΙ Τούς "Ελληνας. 
,.Ι1.Ιν.νυχος, ο" (φlλo. + '""vxor)' 6 ά'ι'απών 

τήν νύκτα . . 
.11Ιοισαl, ewp, πλ,llθ. θηλ, μοςχ. ίν. τοί) φιλιΙω. 
.Ι1Ιοντι, ewp, γ' πληθ. 'ν . το!! φιλιΙω 11 riλλόι χαΙ 

eooτ , Ιν. μ tx. tOU ίν, 

.ΙΑ.ΙοΡΤος, ο" (φ110r + 'oρ~ιt)· ό άγαπών τός 
έορτ6ς, ό φΙλος τών έσρτών. 

φΙ1-c"Ι·τϊμιιτι;ς, -ον, δ (φαο, + .Πιτιμάω) · 6 
ό'ι'απών νό έπ ι τιμςί, 6 φιλόψογος . 
φΙΑ.cρσατιίς, ·ov, δ (φlλoι+έριιoτιrι)' ό όγαπών 

τούς έραστός, 6 όρεσκόμενός νό έxr:ι έραστός 11 6 
φΙλος τών έραστών, 6 όγαπητός εΙς τούς έραστός 
11 6 φ/λος τών έρώτων, 6 έρωτευμένος, ό έρωτύλος . 

• I1.cpyfa, ή (φΙλεeΥΟi) ' ώ;; κΙΧ ί vi)v, φιλεργΙα, 
ά'ι'όπη πρός τήν έΡ'ι'ασίαν, έΡ'ι'αηκότης, φιλοπονΙα. 

.ΙA.ι:ρyόc;, ό" (φΙλος-!-lΡΥΟ'l') ' ώ. χιχΙ ν ίί 'l , φΙλερ
'ι'ος, ό ά'ι'απών τήν έΡ'ι'ασΙαν,6 έργατικός, 6 φιλό· 
πονος, ό έογαζόμενος έKouσlως καΙ προθύμως, 
. • Ι1.Ιρίθος, ο" (φΙ10ς + Ιρι800ς) ' ό ά'ι'απών νό 
Kλώθr:ι έρια , ό ά'ι'απών τήν έριουργΙαν . 

• ΤΑ.ι:ρως, -ωτο" δ, ή (φΙλοi+lρωi)' 6 φιλών τόν 
έρωτα, ό έκδοτος εΙς τόν έρωτα, 6 ρέπω ν εΙς τ6ν 
έρωτα. 
.Ι).Ισ"ι:ρος, 0'1' (φΙλο'+'aΜριι)· 6 ό'ι'απών τήν 

έσπέραν. 
.ΙΑ.ι:ταlρία, ή (φιUταιeοr)' ή πρός τούς έταl· 

ρους άΥάπη καΙ όφοσΙωσις. 
.ΙΑ·ι:τάlρος, ο" (φl10~+Ιτιιίρo,) ' ό ά'ι'απών τούς 

έταΙρους του, 6 όφωσιωμένος εΙς τούς συντρόφους 
TOV, 6 πιστός εΙς τούς συνεταΙρους του . 

• ΙΑ·ι:ύίος, ο" (φΙλοi+εVoi') , ό ά'ι'απών τό 6α· 
κχικόν έπιφων . ΕVoϊ, έπΙθ . τοίί Βοίκχου . 

• Ι1.cύ-λclχος, ο" (φlλοr+w+λε{χω)' ό όγαπών 
τό λιχνεύματα ( << τίς λιχουδ!ές»), «6 λιχούδης». 
.TA-cuvoς, ο" (φΙλοi+εννή)' 6 φιλών τήν ,νΙ/ή .. , 

6 όγαΠών τήν νυμφικήν κλΙνην n γεν " 6 ό'ι'απών τ.ό 
συνουσιάζειν , λά'ι'νος, 
"IΑcϋντa, φlΑcϋντι, .IΑcϋσα, eωρ. riν'tΙ φι10ν,,

~ιι, φιλονντι , φιλονaα. τύποι μτχ , ίν , τοίΙ φιΜω . 
φΙΑ.ι:ύ-τaιιτος, ο .. (φαοi+εiιταχτο.)' 6 ό'ι'απών 

τήν εύτοξ ίαν καΙ εύπρέπειαν. 
.ΙΑ.ι .... βος, ο" (φl10S + Ιφ"βΟi)' 6 άγαπών 

τούς έφή60υς, ,φΙλος τών νέων, 
.ΙΑ·cχ&ιίς, i r, γιν. -έο, (φI10,+Ιχ60,)' 6 ό'ι'α· 

"ών νό δημloυργ~ έχθρσύς καΙ έχθρότητας, φΙλ
ερις . 

• ΙΑΙω. μsλλ, -ήο"" ιiόρ . ιχ' lφΙληοιι' πρχ, π.φ'
l"χα Ι μΙσον , Ιπ . riόρ . ιχ ' lφrJ.άμ"ιι, ίν γ' Ιν , ΙφΙλα · 

'το, φΙλιnο , προατ , φί1αι, γ' πληθ. ύποτ. φl1ωιιται, 
μτχ, φιλάμ,'Ι'ο, ίν πΙΧθ . ίνν , (riγαΠ,llθaΙ.)' ώα, με λ λ. 
φιλήιJOμιιι ί'ι παθητ, ίνν , 11 πΙΧθΥιΤ., Τ8τιλ. μιλλ, ΠΕφι· 
λιrιJOμιιι ιiόρ . ιχ ' έφιλιr80"ιι ' πρκ. _φΙ1"μιιι (φlλΟi)' 
άγαπώ 11 πΙΧθ .• όγαΠώμαι ύπό τινος'-'ιι oτfj, γιν, ίν
νοΙΙΧ, του άγαπαν προ9jλθον eLoίqIopoL ιιeικιχι αΥΙμιχαΙιχ ι, 
δπω. ή τοίί : φέρομαι μετό τρυφερότητος, ' φέρομαι 
φιλικώς, ύποδέχομαΙ τινα φιλικώς (cτόν καλωσορΙ· 
ζω.), τόν κάμνω φΙλον μου: -e' 'μι φι1ήο.αι= 
Μ φιλοξενηθι:\ς παρ ' ήμΤν, 8ό μας εΤσαl εύπρόσ· 

-δεκτος ξένος . 2) παρέχω έξωτερlκό δεΙ'ι'ματα ό· 
'ι'άπης, ale. ώ, lιαιΙ νίΙν «φιλώ» (στ6 στόμα η δπου 
άλλοϋ), (φιλάω., όσπάζομαl ; φιλώ τφ οτόμιιτι= 
_φιλώ στό στ6μα),-μΙαον , .φιλόω καΙ φιλιέμαι . ά
μοl6αΙως. 3) ό'ι'απώ, εΤμαι φΙλος τινός, εΤμαl έν

'δOUΣlασμένOς μέ τl(να).- Η μιτ' rinprf. (ώ. Και! τό 
λOlτ. &mo), ά'ι'απώ (όρέσκομαι) νά πρ6ττω τι, δθιν 
συνηθlζω νό πρόττω τι, εΤμαl συνειθισμένος εΤς τι 
Illinpoa, φιλεί yly".ot7-ιιι=εΤνόl σύνηθες νό γ/νε· 
ταl (νό συμ6αΙνι:ι) τι, γ/νεταl συνήΒως, σuμ60lνεl 
(κατό τήν συνήθειαν) • riπολ. , 010 Jnι φι1ιί=Ι:Ις εΤ
ναι σύνηθες, λιχτ . ut 501et. 

.ΤΑιι, ή , θηλ, τ ο ίί φίλο, (βλ. λ,), έρωμένη, έταΙρα" 

.ΙΑ .... Ιιω (φιλ"διr,) ' ά'ι'απώ τήν ήδονήν, ζηΤώ ' 
καΙ εύρΙσκω τι'ιν ήδονήν n εύρ/σκω ήδονήν εΤς τι , 
εύφραΙνομαl έπΙ τινι (μ~τιΣ eooτ,) • 
.Ι1 .... διίς, is (φlλοr+tfδ"ος)' 6 όγαπών τό ι'ιδέα, 

6 ά'ι'απών τήν ήδονήν, ά'ι'απών τός ήδονός. 



"ίιιδίσ - φ1101_ ήρμων -ί07ί 

φI1-ιιδΙα, ή (φ,l"ιUω)' ή όγόπη πρός τήν ήδο
. νήν, τό ρtπε!ν ιή ροπή, κλΙσις) πρός τός ήδονός, 
φιληδονΙα 11 ή ήδονή. 
φΙ1-iιδoν~ Otf (φlAof+ι)doιrι)' άι; χοι! ν!lν, φιλ

ήδονος, όγαπών τός 'ίδονός, fKδoToς εΙς τός ήδο
νός. 2) δ προξενών ήδονήν. 

φΙ1-ιιιιοΤα, ή <φΜι1Ηοοr)' ή όγόπη πρός τό ό
κούειν, ή όγόiιη :πρός τό όΚΡΟδσθαι; ή προσοχή. 

φΙ1-ι\ιιΟος, . ο. (φΙΙ0, + dHO,j)' ώ~ χοι! νίΙν, φΙλή
κοος,δ ό'{αΠών νό όκούι:ι, νό όκροδται, νό ιό
φoυ(ρ&ζετα)~11 ό όρεσι<6μενος νό όκούι:ι (όμιλΙας, 
διαλέξεις, λόγους χλπ.). 
φΙ1-ιι1δΙΙ'T~, Otr (φΙ1ο, + ι)1οΗά~IJ)' ό φιλών 

τήν ήλαι<ότην, ό φΙλος της ήλακότης, φΙλος της 
ιρόκας». . ' 
φI1-ιι1Iα", -oiί, δ (φΙ1ο, + tJl,aCJntr)' ό όΥο

πών νό εΤναι "l,eιCJn;r, ,;. Ι. δικαστής .έν TQ δικα
στηρ/~ τηςΉλιαΙος, Τι νό πaρευρlσKετOΙ εΙς τός έν 
ΉλιαΙςι διεξαΥομένας δΙκος 8 Υιν., φιλόδικος. 
φηιιυα, ·-a~Or, ,;ό (φ,Uι»)' ώ, χοιΙ νίΙν, τό φΙλημα, 

ό όσπαοuός. 
φΙΙιιμάnον, ,;6, Ι'>ποχορ. ';00 φΙΙ"μιι' ιφιλόκιι. 
φΙ1ι\ΜCνσl, ίπ. ι1πρφ. ίν. 1:011 φ,U •. 
φηιιμι, ιιΙολ. ι1ν,;Ι φιUι». 
φt1ιιμοσύνιι, ή (φ,U.)' φιλΙα, KaλOKQ.yaeIo, φιλι. 

κή διάθεσις. 
φΙ1-ι\νιος, Otr (φΙ1οr+ι)tfΙα)' ό όπεΙκων εΙς τός 

ήνΙας, δ πειθήνιος, 6 ύπακούων εΙς τόν χαλιν6ν. 
• Ι1-ι\ρcτμος, Ο. (φI10r+llι~μόs)' ό όγαπών τήν 

κώπην, . 6 όγόiιών νό Kωπηλατ~, ό όγοπών τ"'ν θα
λασσοπλοΤαν; 
φ11l1σα, ίπ; ΙΙν,;Ι lφΙΙlJσα, 46ρ. σι' ';011 φιU •• 
φlΙησέμcν, ίπ. ιίπρφ. μaλλ. ';011 φιU •• 
φΙ1ησl-μo1πoς, Otf (φΙ1οr+μο1m)'-φι,uμο1nοr 

(βλ. λ.), φιλόμouaσς. 
φΙ1l1τέον, ρημ. ίπΙβ. ';00 φιU.' 18ί φ.1cr •• πΡέ-

πει νό όγαπζl τις. 
φI1ιιτ'Κ, -oiί. 6· ό όσπαζόμενος, ό έροστής. 
φΙΙήτωρ, -oeor. δ'-φΜIJn}r (βλ. λ.). 
φΙΙ'α, !ων, 981'11, fι (φιUω)' ώ; xcxΙ νίΙν, φιλΙα, 

όγόπη, ι<λΙοις, εύμένειa, εCινoιo, λοιτ. am/cltla n φι· 
Μα ι) 11". φιΙΙα ι) σι)=ή πρός με φιλ/ο, ή πρός 
σέ φιλΙα. . . 
φΙ11_6ς, ιf, ό. ·(φΙ1οr)· ., χσιΙ νβν, φιλικός, ό 

όνήκων Τι όρμόζων εις φlλον, φιλόστοργος Ι φιΙΙΗσ 
-τεκμήρια φιλΙaς.- ίπιρρ. 'HcDr-KaTlJ φιλικόν τρό· 
πον' αυΥΧ? φιΙ,ιcώι-qο •• Ι'>πιρθ. φ,lιJCώ~αN. 
φΙ1ιος, (α). Otf (φΙΙ0r)' ό όνήκων εΙς φΙλον, fι ό 

προερχόμενος έκ φ/λοu, φιλικός, ·φιλΙKWς διοτεθει-
.. μένος. φιλόφρων 11 ώ, ι1ν1:Ιθ. ,;, nοlΙμιοr, φιλικός, 
ό ouνδεόμενος διό σuμμαxΙaς Ι δθιν, ι) φιΙΙιι (ίνν. 
Ρ2ιι)-φιλική χώρα, ~ντΙθ. ,;4\ t) nοlaμΙα. 2) Zaiιr 
φΙΙ'οr-ό Ζεύς ό ΠιJOQτότης Τι"\ς φιλ'ας.- • ίν πιιθ. 

.ίνν., άι~ 1:ό φΙl.~. 6Υαπητ6ς, προσφιλής.- ίκΙρρ. φι
lI<»~~φιλΙKWς. κατό φιλικόν τρόπον. 

.Il'nncIoς, (α), ο" (ΦΙΙι_οr>" ό τοΟ ΦιλΙππou, 
ό ό\;ήκων εΙς τόν ΦΙλιππον. ό όνaφερόμενoς εις 
τόν Φ .• Φιλιππικός. 
.IΙlππ'ςω, μιΗ. ·/σι». 4,;,;. -acS (ΦΙΙ,_or)' όνήκω 

εΙς τό κόμμα τοΟ ΦιλΙππou, εΙμαι φΙλος τΟΟ ΦιλΙπ· 
που, φρονώ τά τΟΟ ΦιλΙππou. 
.. llιιποι, οΙ· πόλις της Μακεδονικης ΘρQKης, 

κτιοδείσα ·ύπό τοΟ Φιλlππou (ί; orι χσιΙ Ιλd. ,;ό δνο-
μσι)· βλ. Κ.Ε. Λ. . 

φ11-ιιιπος, ο" (φ/lo~Hπ_~)' ό φιλGιν (όyαπQν) 
τούς TππoUς Τι τήν ΙππασΙαν Ι Ι'>ιτι?θ φιΙι "n6~CI~or; 
- 11 ώ, «ρα. Χόρ. δν. d ΦΙΙιπ_, (βλ. Κ.Ε.Α.). . 
φιΙΙτlOν ~ό (φΙΙ0r)'==φaι"'iιο" (βλ. λ.), 
φΙΙΙων, Otf, Υιν. -OtfOr. Kolη~ αυΥχρ. ,;οβ φΙ"'" 

ΠΡΟΟ·Dιλέστερος. . 
φl1fως, Ιπιρρ. 1:0β φΙλιοr' κατ6 φιλικόν τρόπον. 
φΙΙό-Ια_lος, oιr (φΙ1οr+Βciιι,οr)' ό φιλGι.., · τόν 

Βόκχον, ό φιλών τόν οΙνον. 
φΙ1o-yδδIιcN Ir, &ιιιρ. ιίνtΙ φιΙ07ΙJf,)r " (Ρλ. λ.). 
φΙ.1ό-yσιOfί, Otf (φΙ1or+Υσi"ιι)' ό φιλGιν (όyoπGιν) 

τ"ν γην, τήν όγροτικ"'ν ζωήν. ~.' 
φΙ1&-Υlμος, 'Ο. (φΙι., + yόμo~)' ό φιλQv (σφό-

dEZlιCON ΑΡllΑΙΑΖΕΑι1ΗΝ. rdnzzHz 

δρα έπιθυμών) τ6ν γόμον, ό έπιθυμών νό γυμφευθιj. 
φΙΙΟ-Υαστ,)ΡΙ5ης, ·ov. δ (φlΙο,t-ΥeιοΖ,j,?)' ό φι

λών (όγοπι;ιν) τήν έουτΟΟ γαότΙρα, ό Koιλι6δouλoς. 
φΙ1Ο-Υέ10lος, Otf (φΙΙ0' + "aloi"ori' ό φιλών τό 

γελοΤα, ό όγαπών τό σκώμμοτα. (τός όστει6τητaς) . 
φΙΙό-ΥcΙω;, -OJroi, δ, t, (9"iλ.ο.r"ΙlQJr)· ό φιλών 

τόν γέλωτο, 6 όρεσκ6μενος νό ΥελQ, ό γελών 
εύχοι;.Ιστως. 
. φI1Ο-Υc~yfα, ή (φ,10"Ι<»eror)· ή πρός τήν 
γεωργΙαν όΥόπη, ή όγόl'lη πρός τήν όγροτικήν ζωήν. 
φ11Ο-ΥεωΡΥος, Otf (φΙΙ0, + "aωeΥΟ,)' " όγοπών 

τήν YEwpyIqv, ό όγαπών τόν όΥ.χ>τικόν δ/ον. 
φΙ1o-y~ι\ς, Ι;. twp. -yiί8ΉC;, Ir, Υιν. 'ΙΟ' (φΙ-

1oi+rι100o,j· δ φιλών (όγαπών) τήν- χαρόν (τήν 
εύθυμΙον\, εCιθυμoς, φαιδρός. . . 
φΙ1ό-ΔCΙφνoς, Otf (φΙΙ0r+cJdφtrlJ)' ό όyαnQν τήν 

δόφνην. " 
φΙ1~νδρoς, Otr (φΙA.or + ιU~Otr)' , όγc:ιnQν 

τ6 δένδρα. 
φΙ1,.ιεσnoτoς, Otr (φl1ort-18CJn6ItIr)' ό όγαπQν 

τόν δεσπότην του (τ6ν αίιθέντην του, τ6ν κόρι6ν 
του) Ι ίκΙ· totIAoCIIV, ΙΙ"cJeιί_cJa φι1oιUσ_N - δοΟλοι 
άΡι.ισιωμένοι εΙς τού:; KυρΙOUς των. 

φΙ1ό-διιμος, ο. (φΙΙ0, + δijμor)' ό δημοφιλής, 
φΙλος τοϋ λαοΟ. . 
φΙ1ο-διιιεω, μ.Η. -ιfσ<» (φιI6cJ.Ηοr)' όyαπQ τός 

δΙκος, τός δικαστικός διαμόχος (τούς δικαστικούς 
όγώνας), εΤμοι φιλόδικος • 

φΙ1ό-δΙιιος, Otf (φΙΙ0, + MHIJ)' ό όγαπGιν τούς 
δικαστικούς ό'{ώνaς, φ/λερις. ' 
φΙ1-oδInις, -ov. 6 (φΙΙ0r+dcJιηr)' ό φΙλος Τιί)ν 

6δoΙl'lόΡWν. . 
φΙl6-.δοξοι;, ο. (φlloί + cJ6fa)' ιb, χσιΙ νβ~, φιλό

δοξος, ό ό"ι'απών τήν δόξον fι τήν τιμήν, ό θέλων 
νό τιμδται, δοξομανής. 
φΙ16-δoιnιoς, Otf (φΙ1οr+cJoiί_r)' ό όyanι;ιν τόν 

δοΟπον, τόν θόρu60ν. 
φΙ1-6δσρτος, Otr (φΙΙor+dcJύeoμcιι)' ό όΥοπών 

(ό όρεσκόμενος) νό όδύρεται. 
φΙΙό-δωρος, otf (φΙ1ο, + ~Otf)' ό όγαπGιν νό 

διδι:ι δώρα, ό γενναιόδωρος, έλεuθέριoς, ό εύχaρl· 
στως μοιρόζων &ιρa.- ίπΙρρ. -1<»' . 
φΙ1O-CΡΥ6ς, 6 •• XCXΙ φι1ΜΡΥος, Otr (φl1or+ΙI' 

)'Otf)' 6 φΙλερ'{ος, ό lJVOn(;)V την έρ'{ασΙαν, έργα
τικός, φιλόπονος. " 
φΙ1o-ςεφiρoς, .. (φΙ1ο, + %ιφveor)' ό lJY.:JnCιv 

τόν Ζέφvρον (τ6ν Μικ6ν δνεμον). . 
φl1ό-ςωος, ο. (φlιo, + tφιf)' ιb, χσι! νβν, φιλό· 

ζωος, ό όγαπGιν τήν ζωήν τou, ιφιλοτομαριστής» 1I 
δειλός δνανδρος. ' 
φΙΙ~t ... ος, oιr (φΙΙ0rΗfo.)· ό όγOΠCιν τό ζQα. 
φΙ10..ιc.ιpίων, ο" (φΙΙ., +. "άομαι)' ό όγαπών 

νό δεδται, ό όγαπQν τόθεόματο, τός θέατρικός 
πα;αστόσεις. . 
φΙ16-δcος, ο. (φΙΙ0r+#H6r)' ό όyαπCιν τόν θεδν, 

ό φο60ύμενος τόν θε6ν, θεασε6ής, εύσεδής. . 
φl1o-ΙΙΙρfσ, fι (φι166ιιeor)' ή όγόπη διό τήν 

θήραν ή όγόπη πρός ·τό κννήγιον. 
φΙ16-ϊι1ρος, ο. (φΙΙ0' + ..,...,.)' ό όyaπQv τι'ιν 

θήραν, ό όγάπGιν τό κuνήγιον. . . . 
φI1ο-8ou_ϋδfδιις, -ον. 6 (φΙ1o~ + fJOVHVΙΙ""r)' 

ό όγαπQν τόν 9., · ό φΙλος τou. " . 
φI10-8ριινιfι.ιμ . Ιr. χοιΙ _ό-δριινος, ο" (il1o"t

~~trOr)' ό όγαπών τούς θρήνouς, ό σuνηθΙζώννά 
θρην~ (ινό κλαΙγεται»). . 
φΙ1o-Hnις, -ov. δ (φΙlor+Hιι)' 6 όγoπCιν τός 

θιισΙας ό tνθερμος λότρης. " 
φΙ1~τoς, Otr (φ110, + ΗΦ)' ό εύχαρΙστως 

θuoιόζων (προσφέρων θιισΙ~) Ι φ,Ι6""'~iι 'ι"ια
BU::JfOI π~εj::όμεναι ύπό ένθέρμων λατΡ.ών. 
φI1-oι_o-δ~ .. (φΙl0ΠoIHO~μιCIII)' ό όγα-

πών νό OΙKoδΘμ~. .. 
φl1-oιιcτfρννν, Otf; Υ.ν, '0"" (tJI1or+oIH~jl.j· 

. ό Ρέπων εΙς τι>. νό tλEf,\, φιλελεήμων, φιλεύοπλα'ι" 
χνος,ό εύιc6λ~ KQf εύxaρ/στως δοκιμόζών οlσθή' 
ματα ΟΤΚΤOU διό τQύς ouvavBpώnouς τou.~ ίltΙρρ~ 
-μ6..,. 



..ιolιιτιστος-.. 1 • .,ιιιισ 

.11-οΙιιτιοτος, o~'-φι1όι,,-&I,μιιtW (βλ. λ.); 

.t1-O.Toς, ο. (tpl}.or + olH-&or)'-tpIloIH~,ΜΙΙΙW 
(βλ. λ.), ό ' όΥαπων τούς θΡι'ινοος. ό εύκόλως θρη
νων . 2) ό κινων τόν 01κτον των δλλων πpόl; έαυ· 
τόν, οΙκτρός, όξιοθρήνητος. 

φΙ1-οι.,Ια, iI (φI}.oI~or)· ι'ι πρός τόν οΤνον όνά-
πη, φιλοποσΙα. . 

• Ι1-οι.,ος, o~ (ιpI1on-01",,)' ό όΥαπων τόν 01-
νον, οΙνοπότης. ό fκδοτος εΙς οΙνοποοΙαν. 

.11-ο(φιις, ·ον, 6 (φιtο,,+οlφάl»)' ό φιλoquνou
αιαστής, ό όΥαπων τήν σαρκικι'ιΥ ΣUΝoυσΙαν, λόννος. 
.110-ιιI1Ιω, μ.η. '''01» (φιI6Ησ1οι)' ε1μαι φι

λόκαλος, εΤμαι έραστής τοΟ ώραΙο.ι. κατανΙνομαι 
εΙς τός KOλQς τέχνας, fχω τό αΤσθημα τοΟ ώρα!ου. 
ένΤΡUφQ εΙς τήν όπόλαυσιν τοΟ καλοΟ. 

• 116-ιιI1ος, o~ (φl}.0n-lια}.6r)' ιιι, χαl νlJν, φι· 
λόκαλος, ό όναπων τ6 ώρα Τον, τό κόλλος. 4λλ& 
χ:ιιΙ ''1 ήθ. Ανν ό όναπQν τό καλόν κοι · ή8ικόν 11 ό 
fχων όνεπτυΥμένον τό · αΤσθημα τΟΟ ώραΙου καΙ 
κομψοο.- 11 ό έπιζητων · καl έπιδιώκων τός τιμός. 
.110-ιιαμη.κ, Ι". τ.ν. -10" (ιpl}.on-HCIμπJf)· ό ό· 

Υαπων νά κόμπτηται, ό εύκόλως καΙ εύχαρΙστως 
καμπτόμενος, . εδκαμπτος. εύλύΥιστος. 
.IΙο-ιιαρηο-φόρος, o~ (φlλo,+_,noφ6ιo,,)' ό 

εύχαρ/στως φέρων πολλούς καρπούς, ό όφ86νως 
KαρΠOφoρQν. 
.11o-ιιΙΡΔCιa, iI (tpI10H-eIιk)' ιιι, χαΙ νfJν, φιλο· 

κέρδεια, ή πρός τ6 κέρδος άΥόπη, άπληστΙα, πλεο
ινεξΙα . 

• 110-ιι.ρδΙω, μ.η. '''01» (tpI}.OHagι5ttr)· εΤμαι φι· 
λοκερδής, άνοπω τό ύπερ60λικόν κέρδος, εΤμαι δ
πληστος. εΤμαι πλεονέκτης, 

• 110-Iιcρδiις, Ir; ·Υ.ν. -10" (φllο.+*ιδο,,)· ώ; Χ(11 
νθν, φιλοκερδής. ό όπλήστως όναπων τό κέρδος, 
δπληστος, πλεονέκτης. 

• 110-ιιΙρτομος, o~ (φllο" + *e-&oμo,,)' ό όΥα
""ν νά σKώπτr;ι. ό άρεοκόμενος νά πειρόζr;ι τούς 
δλλους μέ δηκ τικούς λόΥους. 

.110-ιιιιδcμώ." ·6"", 6, iI (tp/1on-"fJcJ.μώIι)' ό 
6ιγαπων τούς συΥγενεΤς τσυ • 

• IΙό-ιtfνδίi.,oς, o~ (φlλor+κ/.cJννo,,)· ό άγαπων 
τούς κινδύνους, ό ριΨΟκΙνδυνος, ΠςΙρότολμος. 

.11ο-ιιι.σσ0-φ6ρος, ο. (φ{}.ο" + Ηιοαοφ6ρο,)' ό 
όγαπων νό κισσοφορι:! (νά φέρι;ι, νό φοΡι:!, κισοόν) . 

• 11ό-ιινΙσος, ο. (φl1ο" + ".Ι'ω)· ό άyαπQν τό 
yaργαλIσματα. λόΥνος. 

.11ό-ιιοι.,ος, ο. (φ/Ιο,,+ HOIιι6r)' ό όΥαπων τό 
κοινόν, ό όΥαπων τήν κσινωνΙαν Μ τό οΜ. ώ, οίια" 
-&6 φιl6Ηοι.οιι=ή πρός τ6 κοινόν καλόν όΥόπη, 

.IΙό-ιιριιμ.,ος, ο. (φ/l0,+Heιιμ.6,,)· ό όΥαπων . 
κρημνώδη μtρη, όΥαπων τούς κρημνούς. . 
.110-ιιρΙνΙω, μιλλ. -Jfoaι(ιpI10t+,.,I.aι)· έKλtyω 

τούς φΙλους μου' βλ. _Ι φιlοΗ,ιιιlω • 
• 110-ιιρότΙ1ος, o~ (φ/10" + ,.,6τα10.)· ό άνα

""ν τά κρόταλα (τούς K~ταλισμoύς). τ6ν MΡU60ν, 
τ6ν πόταΥον. 
.IΙό-ιιροτος, o~ (φl1ofi-Hf61'O,)' δ όγαnQν τoUς 

κρότους ( Τι τόν Μρυδ0ν). 
.110-ιιτέι1ίνος, οΙ' (φI10" + ,,-&Ia_)'-φι1o,,-&ιt

μow (βλ , λ) , όΥαπων τό (όπο)κτήματα, δπληστος. 
πλεονέκτης , δρπαξ·-~π.ρθ. φι10Η-&ιαιιώτα-&ο" . 

• 110-κτήμων, 01', Υ.ν. -οιιοι (φi10S'+><njμo)' ό 
oydnwv τό κτήματα, φIXOKερδι'tς, φιλοχρήματος . 

• 11ό.ιιίίδος, Ο". (ιpI10ffHVPO,,)' ό όΥαπωγ τούς 
κύβους, ό έκδοτος εΙς τήν χαρτοπαιξ/αν. 

.110-ιιϋδiις, ." . γιν. -10' (ιpl}.On-HvdoS)· ό όΥα
πων τό Koδo~ ιτήν δόξαν, τήν φήμην, τήν α1Υλην). 

.110-ιιίiν-ιιyέτιις, -ον, δ (φΙ}.ο, + H1IΙΙ,l)'I-&fJ,)' ό 
άΥαπwν τ6 κυνήΥιον, ό φ/λος τοΟ κυνηγΙου. 
.11ό-ιιωμος, οΙ' (tpl1offHιOμo,,)' ό oyanwv τΟΟς 

Kt:ιμoυς (τό:; διασκεδόαεις, συμπόσια, χορούς .. τ.δ.). 
ό φΙλος της κραιπόλης, 
φl10-1lιιων, '_0", 6 (tp110s+AdHωιι)' ό 6Υαπων 

τού:: Λόκωνας, ό φΙλος των Λ'Jl(εδαιμονΙwν. 
• IΙο-Ιήιος, οΙ' Itot1j't. αντΙ φι1όΙcιος, (ιpllon-

1,1,,,, 1ιία) ' ό όΥαπων τήν λεΙaν, δ φΙλoc; τt'ις λα· 
φUΡαyωyΙας. 

.11ό-11Iνος, o~ (φιλόS'+lΙχ",,)' ό άΥαπων τά 
λιχνεύματα (<<τις λΙΧοοδlές.ι). «ό λιχούδης.. . 
φΙ10-1οΥΙα, iI (φι1610)''ο,,)' ι'ι αγάπη τt'ις διαλε

KΤΙKι"jς, ι'ι άyδnη πρός τό συνδιαλέΥεσθαι (πρός τό 
συζητεΤν έπιστημονιl<ως καΙ όπηκρι6ωμένως). ή όΥό· 
πη πρός τά γράμματα (πρός τήγ παιδεΙαν, πρός 
τήν μόρφωαιν) Ι ή απouδι'ι τt'ις γλώσσης καΙ τrις 
loτOΡ/~ . 
.11.1ΟΥος, ." (tpI1ortUJ'Cl')' ό όγαnων τούς 

λόγους, ό όyαπQν τ6 λέΥειν. ό λόλος.- Ι ό όγα
πων τήν διαλεκτικήν, την φιλοσοφικήν συζήτησιν 

. καΙ διαπραyμότεuσιν θέματός τινciς, ό φΙλος των 
γραμμότων, ό όΥαπων την αποοδήν των ΣυΥΥρα
φέων, ό φιλομα8ής, ό πΌλυμαΜς, λατ. studiosus. 
- φς; o~α. ιJ φι1610γο,-ό σποοδόζων τήν yλQσooν~ 
τήν lατoρfαν, ό λόΥΙος, ό πεπαιδευμένος . 
.ΙΙ0-1ofδορος, ο. (ιpl10st-1o/ίJoeo,,)- ό όΥαπων 

νά λοιδορι:!. ύ6ρισΤΙi<ός, κακολόΥος, κακ6Υλωσσος, 
ιJ6ριστής, φιλοκατήΥΟΡος. 
.110-μI8cισ, tι. χοιΙ -μαδΙα (φι10μα"ιt,,)' ι'\ άΥό

πη πρός τήν μόθησιν. ώ, Χ(1! ν!lν φlλομά8εlα. ή. τό
σις πι:>ός τό όπoκτrισαι δοον τ6 δυνατόν περίσσο
τέρας -yνt:ισεις. 
φIΙο-μΙ'ής, Is, γ.ν -10" (tpI10n-μo"-i ... )· tb, χοιΙ 

νfJν. φιλομαθής. ό όγαπων τήν μάθησιν, ό όyαπ~y 
νό μαν8όνr;ι, νό όπol<:τζi Υνώσεις.- 'l1:ιρρ. -8-ώ". 
.IΙό-μαντις, -ι~, δ , iI (φI10"+,.4",,,)· ό άγa 

πων τούς μόντεις καΙ τήν μαντικήν. 
.11ό-μαστος, ο. (ιpI1~S'+μoo-&6r)- 6 6Υαπων τ6ν 

μαστό ν (τό μητρικόν στη80ς). 
φIΑο.μδχCω, μιλλ. '''01» (φι16μαχο,,)' όγαnω τάς 

μόχαζ, 8έλω νό μάχωμαι Ι μτφρ., όy~πω τός λΟΥΟ
μαχ/α: (έριδας, δlχονοΙας) . 
φlΙό-μΙχος, o~ (φl}.ο" + ιιdxιι)' δ όyαnων τάς 

μόχας, ό φιλοπόλεμος. 
φΙ1-όμδριος, Χ(1Ι φΤ1.0μ8ρος, o~ (φΙ~ + 8μ • 

Plfo,)' ό όγαnων τόν δμ6ρον, ό όΥοπων τήν 6ρα
xrιν n ό όγαπων τήν ύΥρασΙαν. 
.Ι10-μή1α, Ιων ....... Ιιι, iI' ή όηδών, χλ,l8.Ταα OIi1:CD 

!ιιότι _τ& 1:όν μσ80ν tι .ιlομ"λα (8uyιt1:,1P το!) Π(1ν
δΙονο, Χ(1Ι α!lιλφ'ή 1:01) ΑίΥ'ω" βλ. Κ,Β.Λ.) μ'1:.μoρφcίι-
81j ιίς iηΜν(1 . 

• 110μή1cιος, σ, " (φιloμιfλα)' δ άνι'ικων εΙς 
όηδόνα, ό έξ όηδόνος • . 

.110-μiιτωρ, -oeo", δ, ~ (φI10" + μιfτ,l,)' 6c .. ι 
νσν, φιλομήτωρ, ό όΥαπων τήν μητέρα τοο. 
.I10-μμcιδής, ." 11:01ητ. ιiντΙ φι}.oμaιδη, (φΙΙ0" 

+μιιdιiω)' ώ. Χ(1Ι v!lv. φιλομειδής, ό όγαnGιν τ6 μει
δΙα μα, ό συνη8Ιζων νά μειδιζί ('πΙθ. 1:~> -ΑφροδΙ1:η,l. 
.11ό-μο1ηος, ο. (φ/10, + μ01ni)' ό φιλων τήν 

μΟλπήν, ό όΥαπων τούς χοραύς καΙ τά Ι)σματα. 
.11ο-μουσΙω, μ.λλ. ' "σω (tpI}.6μo1loos)· φιλω (καΙ 

θεραπεύω) τός Μούσας, 8εραπεύω τός ύπό των Μου
σQν προοτατευομένας καλός τέχνος . 

• IΙo-μouσfα, tι (φιΙ0μοvoΙω)' ι'ι πρΌc; τάς Μοό
σας όγόπη. 
.11ό-μouσoς, ο" (tpI1or+Movoa)' tb, _Ι νβν, φι

λόμουσος, ό όΥαπων τός Μού9ας, 6 όΥαπων τήν 
Μοοσικήν, ό καλλιεΡΥων τός καλός τtxνoς Ι εύπαΙ
ΔΕUΤoς, λόΥΙος . 

• 116-μίiθoς, o~ (φl}.ο,,+μVι'1-ο,,)' ό όΥαπων τούς 
μύ80υς, ό όγαπWΝ τός μυ8ικός διηγήσεις, 
.116-μωμος, ο. (φ/λο" + μGψο"J ' ό 'όΥαπων νό 

ψέyι:J τούς δλλοος. φιλόΨΟΥος, φιλοκατήΥΟρος . 
• 11ό-μωσος, οΙ" δcιιρ. αντΙ φι16μΟ1lαο", 
φl10-ναύτιις, -ον. 6 (φΙlο" + "v-&fJ,,)' ό όΥαπwν 

τούς ναύτας . 
• 110-νΙιιΙω, Χ(1Ι -ij1:tOν δρθ/δ, .ν.ιιιΙω, μ.λλ. -Jfoω 

(φι16ΙΙΙΗΟ,,)' ώ; Χ(1Ι νσν , φ'ιλονικω, όγαπω τήν νΙ
κην (τι'l)Ι ύπερΙσχυσιν), όΥαπω τός έριδας, εΤμαι 
φιλόνικος, εΤμαι φ/λερις. εΤμαl έριστικός, όρέσκο
μαι εΙς λΟΥομαχΙας, εΙς διαπληκτισμού.:; διό λόΥων 
11 μιτ& δοτ. IΙ1,0α., λΟΥομαχι:;, πρός τινα, φιλονικω 
μέ τινα ιι -&Δ χιίιΟι) φι1oΙΙΙHώ~όπό lσΧUΡΟΥνωμnoύ • 
σην έκλέγω τ6 χειρότερον. . 

φι\o-νίιιfα, iI. Χ(1 ! ~~ ιον δρβ/δ, -., • .ια (φι1ό.ι
κΙω)' άι, Χ(1Ι νϋν, φιλονικΙα, ή τόσις νό νικζ! τις (νό 
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ύπερισxύΓ,l), ή όγόπη πρός τ6ς έριδας , έριστικότης, 
όνταγωνισμός, δμιλλα, όντΙπραξις, lσχυρογνωμο· 
σύνη, πεΤσμα. ... 
φΙΑ6-νΙκος, Ο". χαιΙ ~τtOν δρθιί), -VCIKOC; (φIΙο, 

+"1"'7)' ό 6γonών τήν ν/κ ην, ό όγαπ"ν ν6 πρω· 
. τεύι;ι, ό όΥοπ"ν τ6ς ~pιδoς. ό φ/λερις, ό · έριστικός, 
ό μετ' έπιμονι'\ς κα! ίσχυρογνωμοσύνης έρlζων, ό 
πε/σμων κοι lσXυΡOyνciιμων. 
φΙΑο-ν';μφιός, . ο" (φΙΙΟi + "νμφΙο,. νν.μφ'7) · ό 

όΥαπ"ν τ6ν νυμφ,lον iJ τήν νύμφην . 
φΙΑό-ξcινος, Ο". JtOL1j~. a.ν~Ι φιΙ6ξ.,,0, lβλ. λ.l. 
φΙΑό-ξcνος, ΠΟΙ1lτ. -ξcινος, ο" (φίJ.O' +- ξέ"ο,)' 

άι, χαιΙ νυν, φιλόξενος, ό φιλ"ν τούς ξένους. ό ό· 
γοπ"ν τούς φιλοξενουμένους του, ό φιλοξεν"ν όνο 
8ρώπους, ό φιλοφρόνως όποδεχόμενος aύτoύς,
jnιpp . -"ι»,. άι .. χαιΙ νΟν . 
φΙΑό-οlνος, ο" (φΙλο, + οlιιο,). ποί1jt. a.ν~Ι φlλ.. 

οιιιο, (βλ. λ.)' ό όyonών τόν οΤνον. οΙνοπότης, 
ιμπεκΡήςι. 
φΙlo-ηcιfyμων, Ο". Υιν. -0,,0, (φίΙο, + παιίΥμσ)' 

cb, χαιΙ νυν, φιλοπα/γμων, ό όΥοπ"ν τό παίγνια. ό 
ιπάΙΥνιδιόρηςι, ό όyonών τός όστειότητας, διασκε
δαστικός, 
φΙΑ6-ησις, -nσιδo" 6. fι (φΙΙο,rnσί,)' ό φιλ"ν 

τoUς ποτδός τou, ό όγαnών τ6 τέκνα του 11 ώlί ~ό 
ntsIδcetson;" ό όΥοπ"ν τούς νεαν/σκους. 
φΙAo-ηδιτρlσ, '11 (φΙλο,rπσΤ61Ι')' ή πρός τήν πα· 

τρlδα 6Υόπη. 
φΙΑ6-ηδιτρις, -ιδο,. 6, '11. 4η' αιΙ~ . 'ν. φι~6.πα· 

r61I" (φΙ"ο, + πστή61)' ό ό'{οπ"ν τήν πατρlδα του, 
ιb, χι:ι:ί νϋν, φιλόπατρις, πατριώτης. 
φΙΙ0-ηδτωρ, -0610,. 6, fι (φΙ~ο,rπαn;ι)' ό όΥΟ' 

π"ν τόν πατέρα του. 
φΙΑό-ηΑcκτος, ο" (φΙλο, + π.ι.ΗΙ»)·. ό φιλ"ν ν6 

πλέκηται, ό εύχαρ/στως (fι συνήδως) πλεκόμενος, ό 
πόντοτε πλεκόμενας. 
φΙΑ6-ηΙοος, ο". χαιl Cιυψιιρ. -ηAouς, ονν (φ/"ο'+

π1.60~)' ό 6Υαπ"ν νό πλέι;ι, ό όρεσκόμενος εΙς τ6 
ταξlδια. 
φΙΑ-οηΑος, ο" (φΙλο,r6nλο,,)' ό όγοπ"ν τ6 δ

πλα, ό όΥαπ"ν τόν πόλεμον. 
φΙΑο-ηΑουΤΙσ, tι (φι.ι6πΙ0VΤΟi)' ή όγόπη πρός 

τόν πλουτον. "τόσις πρός τό νό 6ποκτήσι;ι τις 
πλούτη. 
.'1Αό-ηΑouτος, ·0" (φ'''ο,rπΙο;:;το,)' ώlί χαιΙ νυν, 

ό όΥοπ"ν τό πλούτη, όΥαπ"ν τόν πλoUτoν. ό έπι· 
8υμ"γ νό y/νr,ι πλούσιος, ό έπιδιι.:,κων τ6 πλούτη 
11 φιΙόπΙ0ντο, 8.μι"ω - δμιλλο πρός όπόκτησιν 
πλoUτου. • . 
φΙΑο-ηolμνιος, ο" (φ/λο, + ποΙμ,,'7)' ό όγαπ"ν 

1'ό πο/μνιο (ι!πί χυνό, π. χ.). 
φΙΑο-ηόΑcμος, JtOL1j~. φι ΑοητόΑ-, οιι (φl10i + 

π6Ιιμo~)' άι, καιΙ νυν, φιλοπόλεμος, όΥοπ"ν τόν πό
λεμον, φ/λος τοΟ πολέμου. · πολεμικός, πολεμοχα
ρής.- ίπιρρ. -μο>,. 
φΙΑό-ηοlις, '''''S' χαιl Ιιιιν, -ιο,. ό , '1), αι!τ, ·ι,,' 

tτOt1jt, χαιΙ φιΑόητοΑις (φΙΙοι; + n6λι~)' ώ. χαιl νυν, 
φιλόπολις, ό όγαπών τήν πόλιν του, ό 6Υαπ"ν τήν 
πατρ/δα του, φιλόπατρις, Ω . ω .. O~CI, d φιΙόπο"ιι;=ό 
ποτριώτης, ό φιλόπατΡ!ς ιι φι.ιόποΙιι; &ean, iJ τό φι
Ιόπο"ι-ή φιλοπατρΙα, .. ό πατριωτισμός.-ίν 'AQ~VCXt, 
φιΙό_Τ61ΙΙ; Clυν-ίjθω. ixcxAattO ό 6Υαπών τήν κοινήν 
πατρΙδα, . τήν Έλλqδα έν τ9 συνόλ~ της, 'ν Φ φι· 
λ6πο.ιι, ό όφωσιωμένας εΙς τός' Α8ήνας; ό όΥα
π"ν τήν γενέτειρόν του. 
φΙΑο-ηονέω, μιη. ·ιfoo> (φι16πο,,0ι;)' 6Υαπ" 

τούς κόπους, ε:ργόζομοl σκληρό, εΤμαι φιλόπονος, 
εΤμαι έργατικός, εΤμαι έΠίμελής 11 τό φιΙ0ποιιιίtr= 
t} φιΙ0ποιιΙσ (βλ. λ.). 
φΙAo-ηoyιιρlσ, tι (φιλοπ6to'710,)' τό φlλεΤν (τ6 

όγαήδν) τ()ί< ·πονηρούς καΙ τ6 πονηρό, ή κλΙσις 
(ροπή) πρός τoUς πoνηρoUς όν8ρώπους καΙ τός πα
νηρός πρόξεις, 
φΙΑο-ηόνιιρος, ο" (φι.ιο,rΠΟ"'7,όi)' ό όΥαπ"ν 

τούς πονηρούς καΙ τός πρ6ξεις των. 
. • ΙΙο-ηον'σ, tι (φιΙ0ποtr.ιο)' ώ. χ«1 νΟν, φιλοπο
ν/α, ή όΥόπη πρός τούς κόπους, ή όΥ6πη πρός τήν 

έΡΥασΙαν, έργατικότης, φιλεΡΥΙα, δραστηριότης, 
φΙλό-1Ι0ν.ος;, ο" (φΗΟ!ί + πόιιo~)' ώ~ χαιΙ νυν , φι

λό :Ι0νος, ό CItanQv τήν έργασΙαν, έργαTlκός, φΙλ 
εργος, δραστήριος . - 11 ίπί ΠΡΟΙΎμi,;ων , κοπι:.:.ιδης, 
Koυρ~σΤΙKόςί ~σΚΟλος.-'rtΙρρ. -"ωι;' CιυΎΧΡ. -"ώτε 
eo". υπ.ρθ. -"ω.~ατα . 
φΙΑο-ηοσ'a, -ij (φι.ιοπ6τ'7Ι;)' ή Τιρ6ς τό πΙνειν 6-

Υόπη, ΠΟλυποαΙα, λαιτ. vlnolenlia . 
φΙΑο-ηότιις, ·ov, δ (φΗοι;+ΠΟ·, "Ι~, ~oίl πί"ω) ' 

ό όγαπών τόν πότο ν (τήν οίνοποσΙον ), δ οίνοπό· 
της, ό πότης, ό φΙλος .τοΟ οΤνου, ό μέ8υσος, δ 
cμπεκρης ., λoι~. vinolentus, 
φΙΑο-ηρaΥμοσύνιι, -Ij (φι.ιόnιιάyμωv)· ώ. χα;Ι νυ ν, 

φιλοπραΥμοσύνπ, πολυ:φΟΥμοσύνη, τδ ν6 εΤναΙ τις 
πολυπρόΥμων, πεΡΙεΡΥος, τό ν66σxoλf!ται 1 ... 6 ά
νακατεύετοι) είς πολλά πρ6γματα, η 6νόμειξις είς 
ξένας ύπ08έσεις, 6νήσυχος τρόπος ζωης. 
φΙΑο-ηρά ·Υμων, Ο", γιν. -0,,0. (φlλoι;+πιιαyμσ) ' 

ώ. χα; ( ',Ον, φιλοπρόγμων, πολυπρόΥμων, ό όΥαπών 
ν6 6σχολι'\ται περί πολλ6, χαιΙ ΙδΙω. νό 6ναμειγνύε · 
ται εΙς ξένας ύπ08έαεις ιι ώ~ O~CI . cI πoΙνπιιιίyμωv= 
ό πολυ6σχολος, ό 6νήσυχος καΙ πι:;ρΙεργος δν8ρω
πος, « πού δποια πέτρα KOI δν κυλΙσι;ις τόν 6ρΙ· 
σκεις 6π6 κ6τω » . -έπιρρ .. ·μ6"ωι;. 
φΙΑο-ηροσ-ΙΙΥορίσ, tι (φι~oπιιoσήyoιιo.)· ή εύ 

προσηΥορΙα, ή φιλική συμπεριφορά, εύγέ νεια, ά · 
6ροφροσύνη. 
φΙΑο-ηροσ-ΙΙΥΟρος. οιι (φ,"οΙ;+πιιοσήΥ,ιιος)' ό 

εύπροσήΥορος, δ καταδεκτικός, εύΥενής . 
φIΑΟ-lΙρωτcύω, μ.η. 'οαι' (φl~οs+πeω.εύω) · έ· 

πι8υμώ Τι άΥωνίζομαι ν6 εΤμαι πρώτος, έπιδ ι ι.:,κω νό 
πρωτεύω, όΥοπώ τ6 nP<UTEia. 
φIΑο-ητόΑcμος, Ο", .ποt1jΤ, ιivtl φι~oπό}.εμo. 

(βλ. λ,), 

φΙΑ6-ητοΑις, δ, tι, JtOt1j~. «ντl φιλ.όπο"ι. (βλ. ι .. ). 
φIΑό-ηϋρος, ο" (φlλο,rπveόι;)' ό όγαπών τοuς 

πυρούς, όγαπ"ν τόν οΤτον lίπΙθ. τ11' Δ-ίjμ1lΨO.), 
φΙΑ-ΟllωριστΙΙς, ' 0;:;. 6 (φ[λοι; + όπώιια)' ό όγα· 

πών τ6ς όπι.:,ρος, ό 6Υαπ"ν τούς καρπούς, ό όΥΟ
π"ν τούς KOΡΠOUς τοΟ φ8ινοπι.:,ρου. 
φΙΑ-6ΡΥιος, ο" (φ/ΙΟi + 8eYIIS)' ό όγαπ"ν τ6 

όργια Ι τός μυστικός τελετός). 
φIΑ-όρδιος, ο.. (φiλ.o.+-ό'ιιδιoι;)' ό όΥαπών τό 

εύΜ, τ6 εύ8ύγραμμον, τήν εύ8εΤαν γραμμήν. 
φΙΙ-0ρμίστclρσ, -ij (φl.ιοι;+deμι'ζω)' ή 6Υαπώοο 

τόν δρμον, τόν λιμένο, ή εύχαρίστως προσορμιζο-
μένη. . 
φΙA-oρνίδlσ, fι (φ'.ιοιιιι,)' ή πρός τ6 πτηνά 

6Υόπη. 
φΙΙ-0ρνις, ·Τθοι;. C), 'Ι) (φΙΑοι;ΗΊιιι.)· ό 6Υαπών 

τ6 πτηνό 11 ίπΙ βρiχο,ι, 9 καλύπτων, ό προστατεύω ν, 
τ6 πτηνό, τόν δποΤον 6Υαπώσι τ6 πτηνό καΙ συχνά · 
ζουν είς αύτόν. 
φΙAo~ρρώξ, ·ώΥΟΙ;, δ, 'Ι) (φ/.ιοι;+δάξ)' ό τ6ς ρδγος 

(τι ρώγας) τ"ν 6οτρύων 6Υαπ"ν, δ πορόΥων στα
φυλ6ς. 
φΙl-oρτuξ, ·t!rοι;, δ, tι (φiλ.oι; + ιfιιτvξ)' ό φιλών 

τούς σρτυΥας, ό όΥαπών τ6 όρτύκ!ο. 
.•• ' λΟΣ, (η), ο,, ' κλ-ητ. φαε, έν/ΟΤ8 χι:ι:Ι μι~Cι. οΜ. 

O~CI . : φίλε τέκ""" [r' ιiλλά π~ρ' Όμ. -ij χλ-ητ. φα" 
ίν ιipxij στΙχου εχ.ι r]' Ιν πα;θ . ίνν. , πεφιλημένος, όΥΟ
πημένος, 6Υαπητός, προσφιλής , λοιτ. a.micus, carus, 
2) ω. o,ja. d φαοι;, ι) φα" (ώ; χαιΙ νϊίν, δ φίλος, ιή 
φιληνόδαι), λα;1:. a.micus, amica. n d Δ,ός- φ/}.οι; = ό 
όΥαπητός εΙς τόν ΔΙα, ό φΙλος του Διός 11 ΧΧ1:ιΧ 1:~~ 
ΠΡΟCl(fω',~σ.t. : ιδ φΙΙο., cδ φ/λ. •• ιδ φl.ιoι χ.Ο,χ. (ώ, 
χ«1 νϊίν) ιι όl φ/λ.οι=οl φΙλοι καΙ ΟΙ οΙκείοι, «τό συΥ' 
Υενολόίι 11 ΗΟΙ"ιΙ τd τώιι φ,"ωv=ol φίλοι τ6 έχουν 
όλα κοιν6 μεταξύ των. 3) ,πΙ πραιγμciτων, εύχό· 
ριστος, τερπνός, προσφιλής, εύόρεστος 11 φl.ιo" Ιοτι 
μοι <fι "/Υ"ιται)-μοΟ εΤνοι 6Υαπητόν, μοΟ όρέσκει, 
εΤναι «στήν καρδιά μουι, λαιτ. cordi est. 4) παι~' 
Όμήρψ χαιΙ τοι. !λλ"ι • . ΠΟt1jταιt; 1:6 ιiπΙθ. φlΙΟi ιiν~Ι 
~ιί)ν Xt1lt, a.ντων. (Ιμό" .6i, 16,). Χιίρ, ,πΙ τ11~ χαι". 
δΙαι., ,πΙ 1:ων μιλιί)ν 1:011 Clόιμαιτo~ χλπ. : φίΙ0" 7} ' oe , 
φΙ'" ""ία. φΙ'" yoιί"cιιΤΩ, φlΙο, θυμ6.ι;, φί"" 4λο · 
%0., φlΙα τIHtrΩ Χλπ, U XCX1:Cι. μιx~όν χαι tίCltYj ~όσo~ 
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αQνηθι •• ν ifι xr-ijOII ΤCΙQ~,!I, ciια~ι συνςiπτι~CΙI xcι! μι~άι 
λί~ιων προαώπων η πρciΥμΙΙτων, με τάι 6πoΤcι ο!1δέν Τχνο. 
αυμπcιθδΙcις; αυνδίιι τόν 6μιλoϊIντcι: orιτω π.χ. λ'ΥΙΤΙ:ΙΙ 
πιρ! του ΜιλΙΙΙΥρου: μ" rei φΙΑ:ο 'AllJ.alll "ιιoOΙU1lo. 
H,;e - ώΡΥισμένος έναντΙον της μητρός του Άλ
θαΙας Ο ώα. χι:ι! 6:πλc»ς; πρός; ai;λωαιν πρΙΙyμcιτό, τ:νος; τό 
6παΤον ιΙνι:ι1 Ι~ιxόν μι:ις; 'iΊ μΙΙ; .{νcιι αΙίνηθις;: φΙΑ.ο. .1-
ΜCΙτcι=τό ένδύματά μας Ι φί'λ.ο. π6110' = ή συνηθι
σμένη έΡΥασΙα μας, τό σύνηθ~.; ΙΡΥον μας.- 11 
Itι:ιράι ποlητοιΤς; ciποιντ/J _νΙοτ. xoιl _ν ίνιργ. αΤιμ. (ώ, τό 

· φΙ'λ.ιΟ.>, ό άΥαπών, ό φιλικός, φlλόσΤΟΡΥος, στC)ρ
'(ικός Ο φιλόφρων, καλοκάΥαθcς, εύμενής, εύόρε· 
στος 11 φIΆ.cι φeΟ1lώ η1lΙ = τρέ.;ιω φιλικά αΙσΜματα 
πρός τινα, κατέχομαι άπ6 φΙΛικάς δlαθέοεις διά τι- . 
να, διάκειμαι φιλΙΚώς πρός τινα Ι φαcι πoιoνΜCΙ' 
τι"ι=κάμνι.ι καλ6ν εΤς τινα, τοΟ δεικνύω φ!λοφΡο
σύνην.- ΟΙ τύποι τΦν ΠCΙΡOΙθΠIXων του ι!νοιι ποιχΙ
λοι : 1) αυγκρ. φι'λ.ίιιο", Ο", bItIpQ, φΙ'λ.ιιιτο., 'Ι' ο ... 
2) αυ'(χρ. φl'λ.τιεeο., 6πιρθ. φl'λ.τcιτo. . 3) αυΥΧΡ. φι" 
'λ.cι'τεeοι;, fιιτε;:ιθ . φιAιιΙτιιfΤo.. . 

'Enιμ.: φΙ'λ.ο.· φlλτεeο. « *φι'λ.τ6 ιoeeo. χοιθ' 6:πλολ.)· 
φΙλτιιτο. (aω? φΙ"τcιτα.)· φι'λ.έω· φίλημcι' πρ6λ. *φιλ
,"J. ίν τοΙ, XU? 6νομ .. ΦιJ.ΤΟΥε"ιi., ΦιA.τlcι., 'Φι,,~Ιo.' 
φlλ-τeο'" αχοτ . ίΤU110λ: XOΙtOΙ τινοις; συΥΥ. τιjl Ιρλ. bll 
(καλός), gauI. 81'-caI510 (χυρ. δν.), ποιλ-Υι;;μ. blIIich 
(δΙκαιος, ~ύθύς), μεQ-ΥIi~μ. wichbllde (τά περΙχι.ιρο), 
πcιλ-yιρμ. biladl, billdl (είκών), ςίλλ&: ποιρουαlΙΙΙ;;οντοιl 
ίμπόδιcι αΤιμοισlολο'(lχης; φlΙαιω,·- X(J('toL 'tlvCΙ άλλην ίχ
δοχήν πρόχll~οιl πιρ! ίπιxταtαιω; \oiί ιiντωνυμ. θίμ. ιιφ-, 
6πότl πρωτοιρχιχω; ~ λ. φl'λ.o. θdι ίσijμcιινιν ο;δ ςίνήχων 
ιΙ, 4cιι,ιτόν,6 ciνijχων ιΙ, τ~ύς !"ιx~υ; τοu, Ι~lόxτητo •• ' 
πρδλ. λcιx. φi ... -ιιφί1l, σφΟ. (βλ. ίν σφιϊ.)' πιθ. έ~ 
Ιcιπ .• ν dpxij λιί~ιων *bh-, δπιρ ίμφοινΙC;ιτοιl &ν τιjl Κοι
X1~, ΒΙ'λ.ιπποσ (=Φ/λιππο.) • 

• ΙΙό-σίτος, ο,. (φlλο.-t-ιιϊτο,>· 6 άΥαπών τόν σΤ
τον, 6 όΥαπων τό σιτηρά, Υει.ιΡΥικός.-·- • γινlXιiί(, 
ό όΥαπών τήν τροφήν, ό άΥοπων νά τΡώΥΟ. . 
"Ιlό-σ ... ηT~ 011 (φlλοS'-t-σΗηnΤfο"γ ··6 άΥαπών 

τό σκηπτρσν. . 
• Ilo-σqnwv, -0"0., . 6, 1) (φΙλο. -t- σιcιiπωιι)' 6 

6yαnών τήν ρά/3δον, ό συνηθΙζων νά φέpι;J 6οκτη-
ρloν, 6 φέρων 6οκτηρΙαν. . 

.Ιlo-σιιόηι:li:Mϊ, ο" (φ{λο. + σ,,6π~'λ.o.)· ό άΥα
πών τοίίς σKOπέλovς, 6 όΥαπών roύc. δΡάχους, 6 
οuχνόζων εΙς 6ράXσuς. ' . . 
.ΙΙο-σιιώμμων, ο,,, Υιν. "0,,0. (φlλO~-σHώμΜCΙ)' 

6 όΥαπων τό σκώμματα, (Ι. σuνηθΙζι.ιν νό κόμνr:l 
άστεΤα. 
"Ιlo-σoφCω, μιη. -tiOQI' πρχ. IIιφιAoσ6φηκcι (φι

'λ.6σοφο.)· ά'(απω τήν σοφΙαν, εΤμαι έροστής τοΟ 
εlδέναι, όγαr:ω τός \'νώσεις (τήν έπιστήμην, τήν 
παιδεΙαν), έπιδιώκι.ι νό άnοκτήοω τήν οσφΙαν (νά 
νΙνω σοφός). σKέΠ-:-Oμaι φιλοσοφlκώς, οπουδάζι.ι 
κατά δάδος, λoι~. philosophari.- 11 μl~!k οιΙ .... προιγμ., 
ουζητώ περΙ τινος iJ έξετάζι.ι καΙ έρεuνω τι κατά 
συστημαΤΙΙCήν μέόοδον, τό σπουδάζω φιλοσοφικώς, 

. άναζητω τήν πρώτην άρχήν τής Υενέσεώς του, τό 
προγμα.ύομαι έπιστημονι-:ώς, λοιτ. medltarl Ο φιλο
σοφΦ φι'λ.οσοφία", Ι ι' 1J •••• =άναζητω tv φιλοοσφι
κόν σύστημα, διό τοΟ όποΙου... . 2) γινιχω., σπου
δάζω περl τι, όσχολοΟμαl περ/ τι 1 έπινσώ τι, μηχα
νεύομαΙ τι. 

"Ilo-oo"TcOV, ρ'l!μ. 'πΙΟ. 'Coi! φι'λ.οσοφώ· ιJιϊ 
φιλoιroφιίιι ~ πρέπει νά κάμνΓ,} ης έπιστημόνικάς 
έρ~νoς 
.ΙΙο-σΟ9(a, ij (φι'λ.οσοφΙω)· ή άΥάπη της σα

φΙας, ή όΥόπη πρός τήν σοφΙαν (πρός τήν γνωοιν 
Ί'ι'\ς άληθε/ας), ή όΥάπη πρός τήν παlδεlαν, 6 έν
θσuσιooμ6ι; δι' έπιστημονικός έρεύ ... ας, 8ει.ιρ/α, 
οπουδή. 2) ή οuστηματική κατά τήν πρέπουοαν 
μέθσδον σπουδή καΙ έρευνα πράΥματός τινος, ή 
έπιστημονlκή δlαΠΡOyμάτεuσις, λCΙΤ. rnedilatlo. 3) 
ιίι; 'Και! νΟν φιλοσοφlα, r\ έξερεύνηοις της σύσΙας 
'των όντων, ή άιΡεσις τι'jς περl αύτών άληθεΙας, 
λQl~. phllosophJ& iJ s&plentla. 
.Ι~6 σο,ος, ο" (φΙλα. + σσ.,.Ιtι.>~ ό όΥαπών τήν . 

σaφΙoν, δ όΥαπών τήν yνQσιν Ι πΡόiτo., ')(ρηοιμο-

ποΙηαι. "ήν λ'~ιν 6. Πυθαιyόρcι" δατι, ίχΙΙλιl 'αιu~6ν 
φι'λ.6σοφο", "'Ι' ίραια~Yιν τ~ αοCfΙΟΙ'. xcι! ο!1χ! σοφό" 
ιι ίν~ιϊIθ.ν, ό τυχών παιδεlaς, 6 πεπαιδευμ~νoς, ό λ~ .. 
ΥΙος, ό έπιστήμων, . ίν dντιθίαι.ι πρό, · τοll. πoλ'λ.oll~ 
(οΙ 1I0Uol=-ol άΥράμματοl, ό δχλος, ΟΙ · άμόρφι.ι
τοι). 2) dις; O~Q. d φιλ6ιιοφο.-ό έπαΥΥελλόμενος 
τέχνην τινά fι έπιστήμην U ιΙτcι, ώ. χαι! νΟν φιλόοσ
φος, ό διδάΟΧών. συοτηματικήν φιλοσοφΙαν, ό προ
Υματευ6μενος :rά διάφ::>ρα προ6λήματα κατ' έπl
στήμηνllτο φι'λ.6σοφο" - ή φιλοσαΡlα.- 11 φιλοσο-
φικός, έπιστημονικός. · _ 
φΙΙο-σόφως, 'πΙρρ. 'tol! φιλ6ιιοφο.· φιλοσοφικι.ις, 

κατά τόν , τοόπον τών φιλοσ6φι.ιν. . . 
φlΙο-σιιίiΙUΥξ, -11)'10 •• . 6, ή (φίλο. + omjllI.jιξJ · 

ό άΥαπων τά σπήλαια, ό συνήθως ' καΙ εύχαρΙστι.ις 
διαμένι.ιν εΙς σπήλαια. . . 
φΙΙό-σηονδος, οιι (φl'λ.οS't-σnοιιιΜ)· ό όΥαπων τός 

σπονδός, ό χρησιμοποιούμενος κατά τός σπoν~ς. 
φΙΙό-σnοuδος, ο" (φlλο.+-σnοll5tjι· ό,φιλών τήν 

σπουδή ν (τ6ν ζηλον, τήν πpoθυμlaν). ' 
φΙΙο-στΙφδνοι;, 011 (φlλ"S'1-ατaφ .. "οS')· ό φίΧ/;)ν 

τούς στεφάνΟUC;, ό άΥαπών νά τιμάται διά στεφά
νι.ιν, ό επιδιώκι.ιν τοιαύτας τιμάς, δ εύχapΙστως 
κοομούμενος διά στεφάνων. 
φΙΙό-στονοι;, ο" (φΙλ". + σtό"o.)' 6 όΥαπων 

τούς στε;ναΥμούς, ό άρεσκόμενος ν~,ιάνooτενάζΓ,}, 
6 συνήθι.ις καΙ εύXOPΙoτWς όναστεν..,.,ων, δ fKδo· 
τος εΙς θρήνσυς.- ίπΙρρ. ·_"ω.. .. 
.ΙΙο-σΤΟΡΥ'ά, ij (φJλ6στοeΥο.)'.cb, xcι! νΟν, φlλΟ

στΟΡΥΙα, τρυφερά άΥόπη, σΤοΡΥή"eερμή αυμπάθεια. 
φΙΙό-σΤΟΡΥος, ο" (φlλοn-σ~οe)'ιi)' άι, χι:ι! νθΥ, 

φιλ60τσρΥος, 6 τρυφεpQς όΥοπων, δ στοργικός, 
'ΚUΡ. έπl της όμοι/3alας συμπαθεΙας καΙ στοΡΥης VO
νέι.ιν, τέκνι.ιν καΙ όδελφQν.-iιtιρρ. ·1ω •• 
"ΙΙ0-στρδτlι:.της, -011, 6 (φΙλΟS't-σΤf!CΙτιώτη,)' ό 

φΙλος τοΟ στρατιώτου, ό άΥαπων τόν στροτιώτηγ. 
φΙΙ0-σώμaτος, ο" (φΙλο;+σώμσ)' ό όΥαπών τό 

σώμα καΙ περιποιούμενος αύτό Ι ό έντpuφC.ιν ε;lς 
σι.ιματικός όπολαύσεις, ήδuπαθής, αΙσθησιακός. 
φιιο-τσσιος, (ο), Ο", "ωρ. ιiν~! φι'λ.oτιiσιo •. 
φΙΙό-τι:ιινος, ο·" (φl'λ.ο,-t-τέΗ"Ο")· ό άΥαπων τά 

έαυτοο τέκνα, η Υιν. ό άyciπών τά τέκνα.. ό φΙ· 
λος τών τέκνι.ιν. 
φΙΙο-τι:χvcω, μaλλ. -ιiιιω (φιΑ6τιΧιιο,) '. άΥαπώ 

τήντέχνην, εlμαl φΙλος της τέxyη~, άσκώ τέχνην 
τινά . 
φΙΙό-τι:χνος, ο" (φ'Jοri-τέ~)' ό όΥαπών την 

τέχνην, 6 άοκών τέχνην τινά Ι ίιtΙ ΠΡΟΙΥμ., δ Ιν
τεχνος, ό τεχνικώς κατεσκευασμένος, τεχνικός, 
περΙερΥος. 
φlΙότης, -,1ΤΟ" ij (φιλο.)· φlλlα, ό·yάnη, στορ

Υή, συμπάθεια Ι ώα .. έπl φΙλΙος η φιλικών σχέσει.ιν 
μεταξύ λαών.- 11 ποιρ' '9μ. αυχνdι έπl τι'\ς μεταξυ 

. άνδρός καΙ Υυναικός ουνοuoΙας. . 
φΙloτiισιoς, (ο), 011, "ωρ. "ΙΙ0τΙΙσlος (φι'λ.6τrι.)' 

ό άνήκι.ιν εΙς τήν .φιΙ6τητcι (βλ. λ.), ό αυντελων 
εΙς τήν άΥάπην, ό πΡοόΥων καΙ. ύπo6oηθG>ν τήν ό
Υάπην (η τόν Ιpwτα} Ι φιλoτιiσι J 'eγcι-fpya τοΟ 
Ιρι.ιτος, (έpwτική) συνouσΙα.- 11 ι) φιλo~,1σΙo HV
λιξ, η xcιΙ ςίπολ-. ι) φι'λ.οτ,lιιlcι ('νν. Ηύ'λ.ιξ)-.ποτή
ριον άφιερωμένον εΙς τήν φιλ/αν, ποτήριον· φιλό
τητος U φιλοτησΙο" neonl"ω τι"ί=πΙνω -εΙς ύΥεΙαν 
τιν6ς Ι φιλοτησlcι" Ααμβιί"ω=δέχομαι πρόπόοιν YI
νομένην παρ' δλλou πΙνοντος εΙς ύνεΙαν μου. 
φΙΙο-τίμCομal; μ'α. · μιλλ. 'ιiooμcιι' μΙα. «όρ. cι' 

lφι'λ.οτιμηιιιίμ"ιι, xcι! πcιθ. lφι'λ.oτιμιi.,.",,· πρχ. πι
pιλoτίμημcιι' «ποθ. (φι'λ.6τιμο.)· άΥαπώ τάς τιμάς 
., τός διαφΙσεlς, εlμαι φιλ6.τιμο. (βλ. λ.), εΤμαl φι
λόδοξος, άμιλλ'ψαι. 2) μι~~ "οτ. πρcιyμ., -στηρΙ· 
ζω τηνφήμην μου η τήν δόξαν μου εΤς τι πρδ~ 
Υμα, ~Τμαι ύπερήφανος δι' αύτό Ι φι'λ.οτιμοVμcιl Τ,. 
η ne6, τι-έπιλαμ~νoμαl πράγματός τινοςμετό 
ζήλου καΙ φιλοτιμΙος, τό έπιδίι.ικώ μέ lδlαιτέΡΟν 
ζέσιν, ένοοχολοομαl εΙς αύτό '~έ lδlαlτέρον όΥό
πην Ι 'πομ'νω" συμ6άλλομαl (α..νεισφέpw) όφeόνwς 
διά. τι (διά τό καλόν τόυ) Ι φιλοτιμοVμcι·ι · ne6, τι
"α=όμιλλωμαι πρός Τινα. 3) μι-,;' «πρφ., -tγ oμΙλ~ 
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λr.1 πρός δλλον (fι δλλου;) όγωνlζομαι μετόζήλου 
καΙ δραaτηριότητoς νό πρόξω τι. φιλοτιμοΟμαι (φι· 
λOδoξGι) νό .. , συναγωνΙζομαι πρός τινα εΙς τό νό ..• : 
οΤ ·nd"" Β" φι1.0ημη6 •. ί." φαφ σΟι xe;;a6ac=ol 
όποΤοι 8ό έφιλοδόξόυν τό μέγιστα νό σάς fxoυv 
ΦΙλον. 
9IAo-τlμlσ, .11, !ων . ..fII (φι1.0ημομσι)· όγόπη 

πρός την τιμήν ' fι πρόςπδσαν τιμητική ν διόκριοιν, 
φιλοδοξla,. 1 δμιλλα, ό.νταγωνισμός Ι δθsν, ή έκ φΙ
λoδoξlaς έπιδlωξιςπρόγματός τινος, τό νό έξαρτ(j 
δηλ. τις τήν υπερηφόνειόν του fK τινος πρόγμα
τος (μι~ι!ι Υιν . . "ραtyμ.) · 1 ιν xαtxtl Ινν., φιλόδοξος έπι
μονή, Ισχυρογνωμοσύνη, πεΤσμα, έπιμονή. 2) έπι· . 
δεικτικότης, τόσις πρός έπΙδειξιν n δθιν, ίν Χαtλtl Ινν., 
έλεu8εριότης, γενναι~ρlα, μεΥαλοδωρΙα.- • τό 
έπιδιωκόμενον πρδγμα, ή τιμή, ή διόκρισις, ή τιμη
τική διόκρισις. 
.IΑ6-τlμος, ο" (φΙλοri-τιμιtγ ό όγοπών τήν τι

μήν, ό φιλόδοξος 11 ό ζηλότυπος, ό έκ 'φιλοδοξΙας 
όμιλλώμενος.-Ιπlρρ. -μω.=φιλοδόξως, ζηλοτύπως. 
- • ιν παtθ. ίνν., ό πολύ τιμηθεΙς, πο1.ντΙμητο. 
(Ρλ. λ.), σε6aστός. 
.IΑοττάΡιον, 't6, ποιη't. 6ποχορ. 1:0σ φι1.6τη.(βλ.λ.), 

Iiv't! ::ι1.oτCΊριo,,· ιόγαπούλα μουι, ικανακόρη μουι. 
• 1 6-9δοΥΥος, ο" (φlλo.+ φ60ΥΥ'1)' ό άγαπGιν 

τός ·φωνάς, ό όγαπGιν τόν θόΡU60ν, ό θορυ8ώδης. 
.IA6-9IAoς~ ο,, ' ό όγαπGιν τούς φΙλους του. 
.ΙACMpόρμιyξ. ·Ι1)'Ο', δ, tι (φiλo.+ φ6ρμΙΥξ)' ό 

άγOΠGιν τήν . φόρμιγγα, ό συνοδεύων αυτήν. 
.ΙAOo4pρOνtoμσι, μ'α. μιη: -ιtσoμσι' μ'α. «όρ. 

11· lφι1.oφp"ησCΊμη" xcι! παtθ. lφι1.oφρ.oιoιtiJ.rι" (φι1.6-
φfΩW)' φέρομαι" φιλοφρόνως, μεταχειρΙζομαl τινα 
μετό φΙλοφροσύνης, δεικνύω φιλοφροσύνην πρός 
τινο IΙμ1:φρ, χαρΙζομαι, εύφpa!νω, IKανoπoιGι, τέρπω 
11.., 1:4' παtθ. «ορ. αt' φι1.όφρo""6ή,,cιι~φιloφρo"ι7σσ
o6ac cU1.ιt1.oVS" - όμοι6alως κόμνω ·φιλοφρονήσεις 
πρός τινα καΙ δέχομαι παρ' αύτοΟ έπΙσης.- •• . ciπολ., . 
διαπνέομαι όπό όΥα8άς διαθέσεις. εΙμαι φιλόφρων, 
έχω εtί8υμoν xαρaKτηρα. 
.tAo-.poviaTCρcH;, σ, ο", auyxp. 1:0υ · φι1.6φρ_. 
.Ι1004pρ0ΣUνιι, 11 (φι1.6φtJ_)· ώ, xαt! νυν, φιλο· 

φροσύνη, φιλική μεταχεΙρισις, φιλική συμπεριφορό, 
φιλΙα, προσήνεια, ' KαλOKaγα8Ια Ι φιλική υποδοχή, 
φιλικός χαιρετισμός, δεξΙωσις.- • εΟΟυμος διόθε
σις,εύ8υμΙα, φαιδρότης. 
.IΙ ... ρόσυνος, η. Ο"'=φιλόφ@_ (βλ. λ.). 
.116-Wιων, -0"0 •• δ, 11 (φί1.0. + φρή,,)' ιιι, I(αt! 

"σν, φιλόφρων, ό φΙλα φρoνGιν πρός τινα, ό φιλΙKGις 
διακεΙμενος πρός Τίνα, φιλικός, ευπροσήΥΟΡος, εύ· 
γενής, περιποιητικός.- ίπlρρ. -φρ6"'i' ώ, I(αt! νυν, 
φιλοφρόνως, μετό φιλοφροσύνης, εύγενCις. 
ιpιAo-IOΡCUT~, -ov, 6 (φΙλoo+xoρnίco)' ό φlλος 

τοΟ χοροΟ (τGιν όρχαΙων δρομάτων), Ιπlθ. 'του Δ.ο
"uoov . 

• IA6-ιo~, ο" (·φllο. + χορ6.)' ό όγαπGιν τόν 
χορόν Τι τήν δρχησιν τοΟ χοροΟ (τών δραμότων), 
ΙιtΙθ. 'του Πσ,,6 •. 
φΙΙο-ιριιμΙτΙω, μιλλ. -ήοω (φιλoX9ιtμστO')· ό

γαπGι τό χρημα, εΤμαι φιλοχρήματος, (φιλόρyuρος, 
τσιγγούνης), εΙμαι άπληστος. 
.llo-ιριιμΙτfσ, tι (φ.1.0xeημστΙcσ)· ιιι, Xαt! νσν, 

φιλοχρηματΙα, ή όγόπη τοΟ χρήματος, φιλaρyuρlα. 
.IΙ0'0ι"μδτος, ο" (φι1.0ri-xeήμστσ)· ιιι, xαt! νυν, 

φιλοχρήματος, φιλάργιιρo<;, ·δnληστoς, cτσιyγoύνηςι. 
.IΙ'-ΙΡιιστος, ο" (φΙλο. + uηστ6.)' ό όγαπGιν 

τό καλόν, ό όναπGιν την χρηστότητα, τήν τιμιότητα. 
. • ΙΑ6-ιριστος, ο" (φΙΙ0' + .κ"ιστ6S')· ό όγοπών 
τόν χριστόν (Ιν 'ttl jχχληο. ΥλώαΟΊ/) . 

• ΙA6-ιpUσoς, ο" (φί1.0. + uvo6.)' ό φιλGιν τόν 
xρuσQν, ό όyαπGιν ·τό χρυσΙον, φιλοχρήματος. 
.ΙAo-ιωρtω, μιμ. -ήοΦ (φιλ6ΧI»@Οf)' όγαπώ τό

πον τινό fι χώΡ(]ν, μένω δι/:lρκCις(fι ~ σuχνόζω) έν 
τινι τόπω • 

• IAo-iuρfa, · 'Iι (φιΑοχωΡ8Φ)' ι'ι όγόπη τόπου TIr 
νρς, ήόγόπη διό Τίνα τρπον, ή πρός ' ΟΟτόν στοργι'!, 
τό νό άγcm(j τις νό συXνόζΓ,l εΤς τινα τόπον, ή 
συμπάθεια διό 'μέρος τι. 

.ΙΑ6-ιωρος, ο" (φιΑο. + XcDea)' ό σφΟδρα όγο
πών τόπον τιν6. 
.ΙΑο-.cuδlις;.ι.; Υιν. -80S' (φlλo. + ",.1Ido')' ό 

όγαΠGιν τό ψεΟδος. 
.,IA6-toyCM;, ο" (φ'1.0ri-ψ6ΥΟ.)· ιιι, xαtΙ νlΙν, φιλό

ψογος, φιλοκατήγορος, ό όγαΠGιν νό ψt'{r.1 τούς δλ
λouς, νό όνακαλύπτr.1 έλαττώματά των διό νό τούς 
έλέγχr.1. . 
.ΙΙ0-ΨίίιΙω, μιη. -tfOI» (φι1.6ψvxo.)· όγαπGι τήν 

ζωήν μου . εΙς 6a8μόν παθολονικόν 11 εΙμοι άτολμος, 
εΤμαι δειλός, εΙμαι μικρόψυχος. 
. φΙAo-.ίϊιlσ, tι '(φιAoΨV~ΙΦ)' ή ύπερ60λική όγόπη 

Τi'lς ζωής, ή πρός τήν ζωην όγάπη, φιλοζωlα Ι δει
λΙα όνανδρΙα. 
.IA6-.Uxoς, ο" (φl1.0" + ψvxή)' ό όγαπGιν τήν 

ζωήν του τόσον Cιστε νό κατέχεταιύπό όδιαλεΙ
πτου τρόμου, μήπως πό8Γ,1 τι a 6θιν, δειλός, όναν
δρας, άτολμος, μικρόψυχος. 

ιplAτΙτoς, η, ο", «νώμ. 6πιρθ. 'toll φί1.0'· ιιι, I(αt! 
νυν , φΙλτατος, προσφιλέστατος, εΙς μέγιστον 6aθμόν 
όγαπητός Ι τά φ,1.τατσ=τό όyαπητότέρu πρόσωπο, 
ΟΙ στενώτεροι OUΥΥενεΤς. . 

ιplATΙ:Ρoς, σ, ο .. , «νώμ. auyxp. 1:011 φι1.ο. · προσφι
λέστερος, άΥαπητότερος . 

ιpllτρoν, τό (ιχ τοίι φιUφ, ιt"'tl 'του φί1.ητιο,,)· 
ώ, xαtΙ νυν, φΙλτρον, μαγικόνμέσαν η μαΥικόνφόρ
μακον διεΥεΤρον τόν Ιρωτα, Τι διατηροΟν ΟΟτόν, η 
έπαναφέρον αύτόν Ι Υινιχω" κά8ε 8έλνητρον Τι μέ
σον δι' 00 διεγεΙρει τις τήν συμπό8ειάν τινος, fι 
έπιδΡQ Ka8όλoυ έή' ΟΟτοΟ, Cιστε νό έΠΙΤUγχόνΓ,l δ, τι 

. ζητεΤ 11 o!l'tIJ) xαt! ΟΙ χρηαμοl 'του • Απ6λλωνο, χαtλοuν'tΙΧΙ 
φ'1.τρσ τ6λμη" ώ, μαtΎΙxι!ι μ'ααt ΙΙημΙΟUΡΥουν1:αt . xαtΙ ίμ· 
πν,ον'tαt τόλμην .- •• ίν 'τφ-πληθ., όΥάπη, Ιρως, στοργή. 
.Il-.βριστ~, -ov, 6' όόγοπών νό φtρεται ύδρι

σΤΙKGις ιπρoOδληΤΙKGις), ό εύxcιρΙστως μετερχόμε
νος ιίδριστικόν τρόπον πρός τούς όλλους, . ό fKδo
τος εΙς τόν όκόλαστον δlον. 
.~~δριιAoς, ο" (φΙλοri-~cJ,η1.6.)· ό όγοπων τήν 

όγρασlαν, ό όφ80νών εΙς ύΥρασΙαν, ό πάντοτε 
όγρός (ίπΙ 'tOIl xijnou π. χ.) Ι ό όγαπQν τό Οδωρ (ίπΙ 
1:0σ (nnou). . 
.'A-UΜνoς, ο" (φΙΑο" + ΙΙμ"οι)' ό όγαπών τούς 

δμνους, τό ~ματα . 
• 'Α-υηνος, ο,- (φΙΑο. + ΙΙιι"ο.)· ό όγαπών τόν 

Οπνον. . 
.ΓΆ Υ-ΡΑ, !ων . .:..ριι, tι· τό δtνδρoν φιλύρα, 1(01'11, 

cφελ!ουριάι, ίφλαμούριι, λαt't_ ΙIΙί.· 'τό ix 'του IJ'νIIpou 
1:0U'tou παtραty6μινoν "νθο, ι[ναtι 1:ό Ι1:!λιον" (c't!λΙ0')' 
- • ή ύπό τόν φλοιόν έπιδερμlς τοΟ δένδρου, έξ 
~ς κατεσκευόζετο χόρτης πρός γραφήν, ιιι, Ιπlοη, 
I(αt! στέφανοι καΙ ΨΙά80ι, λαt1:. phllyr. r axo.'tItν. i'tuμ.' 
πιθ. ~'ντ. λ.] • 

• IΑΙρΙνος, ", ό" (φι1νρσ)' ό έκ φιλύρας; ιόπό 
φλαμοίιρι ι Ι έλαφρός ώς τό ξύλον τl\ς φιλύρας. 
.IΙ-Υδ6ς, δ" (φ'1.oo+ΦcJιt)· ό όγOΠGιν τός ιjιδός, 

ό όγαπGιν τό I)σμaτα. · . 
• Ιl-c.ιΡC'τιις, ·ov,6 (φI1.o0+8,0S')· όόγaπGιντόδρη. 
.'lως, ίιtΙρρ. του φι1.ο.· φιλΙKCις, κατό φιλικόν 

τρόπον, εύγενGις, εόμενGις. 
"-ΝΟΊ, · δ,· μιτι!ι i'tιροχλ. oUIJ. πλη8. τά φιμιί' πδν 

έρναλεΤον fι δΡνανον, διό τοΟ όποΙου διατηρεΤΤόι 
κλειατόν τό στόμα Ι ιιι, 1:ό "ημδ. (βλ. λ.), ΦΙμωτρον 
τGιν . κυνών, φlμωτρον διό τΟΟ όποΙου τό νεογνόν 
της όγελόδος έμποδΙζεται νό 8ηλ~ζr.1, λιχ't. c_pιaΙΓuιn, 
fisceII •• - • τ6 έπΙ τ"," ρινός στηριζόμενον μέρος 
τοΟ χαλινοο τοΟ Tπnoυ, Τ.ό 6notov iνlo'ta Ιφιριν ιxu
λoiι, (ΙΙιι!ι τ6ν δποΙων IItijPXI'to tι ίl(πνο,) 'toll ~n:nou 
nιxpltYQuaιx αUΡΙΥμ6ν), fι XαtΙ xililJmναt,.7'" Ι. ε1δος ποτη
ρΙου έξ 00 όνερρΙπτouν τούς Kό6ouς, «"νβ.νΤΙΝό" 
'eJOσ"CW8 l(αtλ4IίμινOν 6πό 'τιi~ ιiρχιxlων' λαt't. frltIIlus 
[ciδιδ. i1:uμ.· 1:ό ιiρχιxόν φr- :pαtΙνΙ1:αtι δτι nαtpta't* Ιναt 
1:6'11 'τΙίπων · 1:fj, ΡΙΙαιω, bheJil:Z -, πιρΙ ~,βλ, ίν φ.τl6s· 
xω'ttL 1:ιναt" ,(,8. αuπ.- 't4'. λαt1:. flscuL 
.1μ6ω; μ,η. -άισω' πΙΧθ. ιtoρ. ιχ, . '1φίμ,ΜΙ:ιι,,' π'ρχ; 

_φιμωμσι (φιμό.)· ιιι, xαtΙ νllv, q'ιμώνc:.ι, κλεΙω ώς 
διό φιμώτΡOU 11 πΡόσαρμόζω .αφι'(κτό, συσφΙγνω: 
φιμόOll τφ "Αφ TcW σ(ιxfflι - οτεΡεώνω . \δενω 
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σφιγκτό) τόν λοιμό ν του εΙς τόν Ό κλοιόν IΙμοςφρ·, 
όποστομώνω, καταδικόζω είς σιγήν.- π:ιθ'1j'" κατο· 
σιγόζόμαl, . γΙνομαl cφωνος, σίωπω : φιμώfhιn=σι· 
ώπα Ι πεφΙμωσo=~σo ι'\ουχος. 

•• ΤΡΟΊ, δ' στέλεχο::;, κορμός, δένδρου, δαυλός, 
δαλός, λcι:,. slipes, truncus. ιι 'Υιν., τεμόχιον ξύλου, 
σχΙζα. 

Έ-rνμ.: tpHe6,: ~ρμ. bir (*bhi·ros) (ρόπαλον, 
κορύνη), ίρλ . benim (ίcι:π. *bhίnaml)=τύπτω, κόπτω, 
μεσ-brel. benAff (κόπτω), nCΙ:A·ga! l . el-blnAm (-λcι:τ. 
lanio), λcι:,. per-fines (=λcι:,. perfringAs), gαul·λcι:τ. 
bidubium (=faIC4strum=δρέπανον), !ρλ. blAll, gall. 
bwyeII (πέλεκυς), gall. bidog (μόχαlρο κυνηγΙού, 
άκ ινόκης), πcι:λ-'ΥsΡμ. bihAI (germ. *biJ>ιι.·)=πέλε
κυς, κcι:! jx πotρcι:λλ . πcι:λ-'Yβpμ. bil, νΙO-'Yβ~μ. beII, 'πcι:λ-
" ιx~ . biII (germ. *b : dlά-) = πέλεκυς στρατιωτικός, 
πcι:λ·σλcι:υ. brJA, bitl (κτυπώ ) , bi~j (μόοτιγξ), u-boJr 
(άνθρωποκτονΙΨ έ~ Ι:ιπ. *bhejax - (κτυπω) (!ι.ιπ. 
*bhei- (κτυπω), πρ6λ. κι.ιΙ *bhei-d- (βλ . φιΙδομαι)' 
xιx 'lci ,ι~ι.ι~ ποφciγβ'~Ι ix ' ,οίί ",νω, φι-rvω (βλ. λ.)' 
κιχ,' Ιί.λλου. έκ ρΙζ. φ,δ- συπ. ,ψ findo (σχΙζι.ι). 
φίτυ, 'Ιό , ΠΟΙ7)Τ. συν,Β'μ. ιiντ! φΙτνμσ (βλ.λ . ) (δπω, ιώ 

iv 1.Ι δώμα). 

φΙτίiμα, ·a-ro" ,ό (φ,-rvω)' Κλόδος, παραφυός, 
βλαστόςlΙμτφ ρ" υΙός, τέκνον, «6λασΤ'όρl», όπόγονος. 
Έ-rνμ . : φϊηι' φl-rνμα' tpi'-rv., -νο;; (πατήρ)" ιi-,;τ. . 

φ Ιτιίω (βλ . Χ.) ( θεμ. *tpFr-τv-, ' Ιι.ιπ. *bhvi·tu-: λι.ι-,;. 
fio, β' Ιν. fϊι, fϊtum, ιiλ6. bin' (6λαστόνω, φυτρώνω), 
ftcι:λ-ιρλ . biU (εΤμαl), μβσ-gαΙΙ. bydAf (=λι.ι, . ero), 
bi t (=λcι:'I. esto), ιiπλ·σcι:~ . beo (εΤμαl), β' Ιν. bis 
(είσαι), λιθ . 'Υ ' Ιν , bitί bit (=λcι:,. θΓι.Ι), λl" . biju 
lημην), πcι: λ -σλcι:υ. bimu' έ; Ιcι:π. Ρ7)μ. *bhvijo, *bhYlsi, 
~bhvϊti (πριJλ. ηλ. φιίω, λισ~ . φνΙω) , έκ βciσ . bhevei-' 
ά.φ' έ'I~ ΡOυ πρ6λ . σcι:νσχp. ιiπρφ . bhόνitum, λcι:,. *futu
έν τψ futuo, λ ιθ. bύtυ" πcι:λ ·σλcι:υ. iz-bytu-ku (άφθονΙα) . 
φίτu-nc'μην, '."0., δ (φi'-rv+πο,μή,,) · nOl'1joς. ιiν,! 

φυτοκόμο" ό περιποιούμενος τό φυτό, κηΠΟΥρός. 
φίτύσεσι, ίπ . β' έν. μίσ. μβλλ, τοίί φ,rιίω. 
φϊτύω, μιλλ. ·όσω· ιi6ρ. cι:' ltpiriJoa (φϊ-rv)· .... φν

τειίω (β λ . λ .) , ώ. κcι:Ι νiίν φυτεύω, σπεΙρω, γεννω, 
φέρ~ είς τό εΤναl, παρόγω ~ ώςι_ γεννώ, τΙκτω U ίν 
τφ μέοφ, έπ ! γ υνc:ιικ6~ , τΙκ τω, φέρω · εΙς φως. . 
. *φλάςω, ιiόρ . β' Ιφ:\ίiδo" (δπω, neφeαδο" ίχ τοίι 
φρά~ω, έχαδο" ίχ ,()u χάζω) ' ιiμ-,;6. ,ι)πο. τoiί φΙάΙΘ' 
διαρρήγνυμal, δlασχΙζομαl μετά πατόγου. 
Έτυμ.: φΙάζω, φΙαδei'" (ιiπ~φ. ιioρ_ β') (!cι:π, 

*bhld-: λcι:τ. floccus (*bhlod-kO-S) = τολύπη έρΙου' 
ώ, i •. άπcι:ντ(J ίν ,ψ ιiνcι:διπλ. παφ1άζω (βλ. λ.) , συn. 
κcι:! ,ψ φ~.δω-ιι βλ_ λ. <' bhled-)' βλ . χcι:! φωω, 61άω. 
φλασώ, δωρ. ιiντ! φΙάαω, μιΗ. -,;ou φΙάω (βλ,λ.). · 
φλαττόθρστ, χcι:! φλαττοδρσττοφλσττοθρστ, 

κωμlκαί λέξεις παρ' Άριστοφ . πρός παρ~δίαν λέ
ξεων καί φράσεων κενων παντός περιεχομένου 
(πρδλ. τό τfj~ νίcι:, ιλόγια φουσκωμένα, παχιό, γε-. 
μότα άέραι. 

φλαυρίςω, μιλλ. -/σω (φlaiieo,), ιiττ. «ντ! φσv
λiζω (~λ . λ . ). 

φλαύρος, α, ο", ncι:pciλA. -,;ι)πο, τοίι tpaiilo~, Xp'1j' 
~ ιμo πoιoι)μενo;; κυρ . δπό ,Φν 'Ιώνων πεζολό'Υωψ χcι:τιi 
το πλιίσ τον !πΙ πρcxγμci,ων , μηδαμινός, ιπρόστυχος», 
άνάξιος λόγου 11 δχρηστος, άνωφελής 11 μηδαμινός, 
άθλιος, όδI6φορος.- 11 σπcι:νιώτ. ίπΙ προ:ιώπω'Ι, κατω· 
τέρας 'ί] κατωτότης άξΙας Τι 6αθμοΟ, ποταπός, ιτι
ποτένιος ) n ίπΙ ί;ω,ερ. ίμφcι:νΙσιω., εύτελής, πενι
χρός 11 κακός, φaoλος, ιiντΙθ. τψ xe"o-r6 •. -. ίπιρρ. 
φΛαVeω. 'χω. = δέν εΤμαι καλά, πόσχω Ι tpAave~ 
'χω τη" τέx",,"~KαKως κατΙχω τήν τέχνην, δtν 
τήν γνωρΙζω καλώς. 

Έ-rvμ.: φAcι:iiIoi' τό «τ-,; . φσi!Αο~ (*tpAσv·Ao-, χι.ι-,;' 

ιiνoμ. : ncι:A-norr. bIAudr, «nλ-αι.ι;. ble4J> (δειλός), 
πcι:λ -γιρμ. bIodi (εύθραυστος, όδύνατος, δειλός), 'Υοτθ. 
blauJ>jAn (έξοντώνω, έκμηδενΙζω' χυρ. έξασθενlζω)' 
συγγ. ,ψ φΑιίω, φΑ1Ιδαρ6" φΑνδάω (βλ. λ. λ.)., . 
φλαυρότικ, -"'10', ή'-=φσνΑ6π" (βλ, λ.) . . 
φλαυρ-ouρy6ς, ό" (tplaiiΡO' + *~ρ".)' ό κακως . 

έργοζόμενος a ώ, ουσ., άδέξιος τεχνΙτης, δ8λιος 
έργότης. 
φΙαυρως, ίπΙρρ. 'toil φ'-σV2ό, (βλ . , .. ). Kα~ως, μl

κραπρεπώς Ι φ'-σνρ~ 'xιil ηtι ~IXΙ'"'' -- ιδέν τήν 
κατέχω καλόι, τήν κατέχω μετρΙως «(καλούτσικαι) 
Ι φωνeω, &xoVω .. κακολο.γΟϋμαι, έχω κοκήν φή
μην, δυσφημOOμαι=λcι:τ. mAIe. 4ud.I, β. 
.λΑ'Ο, 'Υ' Ιν. πρτ. IφΑ .. • μιλλ. φUΣω' δωρ. φλiί· 

σώ' ιiόρ, cι:' lφAίiαιι' nGtQ'1j't., 'ιiOp- cι:' lφωσ8-ιJιί.: ' πρχ. 
ΜφΑααμιιι' ncι:PciAA. -,;όπο, τοσ θ1άcιo (βλ_ λ.Υ 8ρQόω 
συντρΙ&.>, κοπανΙζω Ι δθιν, κτυπω, πληγώνω, Υιν. 6λό· 
πτω.- 11 .ιtcι:"ιi ,οΤ, χωμιχοΤ,·, ·συντρΙ6ω διό των όδόν-
'των, κατά6ραχθΙζω λαιμόργως. · · . 
φΙcΥcδω, πcι:ρiλλ. τόπο;; τou φU)'cιι; ίν χρήσιι χι.ι.' 

ίν. μόνον' μτιJτ., καΙω, κατακαΙω; καταφλέγω, κόμνω 
τι παρανόλωμα τΟΟ πυρός a περlκαΙω, ικοψαλΙζω •• -
πι.ιθ'1j'" καΙομαι, πυρπολΟΟμαι.- • ιiμτιJ., φλέγομαι, 
όναδlδω φλόγας, εΙμαι μέσα εΙς τός φλόγας. 
φΙcΥμσ, -ατo~, -,;ό (φU)'ω)' φλ6ξ, ΠΟΡ, καύσις, 

όνόφλεξις 11 θερμότης, καύσων.- lώ, !ι.ι1:F>ιχΟς ·1)ρο., 
φλεγμονή, έσωτερική φλόγωσις. 2). ciI, ιiπoτίλιαμcι: 
,;7j, iaw • .!~txfj, ι.ι~τ7j~ φλΟ'Υώσδω" τό ιφλέγμαι, . J.cι:'t. 
ρίlυ/Ι4, νοσώδης τις καΙ μυξώδης Ολη έν TQ όνθρ<.J
πΙν~ σWματι, ι'Ίτις έ8εωρεΙτο ι.:ις Ολη καΙ αίτΙα πολ
λών νοσημότων. 
φΙCΥμσίνω, μιλλ. -ι5ιιώ' ιi6ρ. ι.ι~ lφl~)'μ4" χα! 

'φΑέ)'μ""α (φA~)'μα)' μ-,;δ-,;" πρακαλω φλεγμονήν, 
φλογΙζω, ιπρήσκωι, έξοιδοlνω.- 11 «μτιJ., πάσχω 
φλεγμονήν, φλεγμαΙνομαι, ιπρήσκομαιι, φλογΙζο
μαι 11 έμπυ.όζω, διαπυοομαι. 
.λέΥρσ, -α" -Ij- άρχaτoν δνομα τι'jς Παλλήνης, 

της έν τι1 χαλκιδικι:! χεραονήσω,. πιβ. ίχ oς7j, -Ijφcι:ι 
στιιώ~oυ~ συσ,ιίσιω, -';06 bnaecicpou,' ίντι.ι6θcι: χcι:τά. ,ήν 
πcι:ρciδοσιν iVIKYjQ'1jacι:v ΙΙπό -,;ων βιων οΙ ΙΊ'Υι.ιντι; Ι ,ό 
cι:i),o δνoμcι: Ιφερι χιχ! ή ήφαιστειογενής πεδιός τι'\ς 
ΚαμπανΙας ίν 'I,cι:xtCJ.1I ώσ. χι.ιΙ ίν ,ψ nA'1jB. ΦU)'eα" 
δνoμcι: πόσης ήφαιστειογενοΟς περιοχης. 
ΦΙcΥρaίος, α, οιι (φ,u)'eιι) ' ό έκ ΦλέγΡας κατ

αγόμενος, η ό κότοικος αύτης. 
φΙCΥΙσι;, -ov, δ (φA.)'cιo)' ό πυρώδαυς έρυ8ροο 

χρώματος, εΙδας όετΟΟ, χι.ιλουμί·ιου ilλλω, χι.ιΙ μόe-
"".ov . . 

φΙCΥίiρ6ς, ά, ό" (φU".)· ciI, τό φAo)'Ied, (βλ. λ.), 
ό φλέγων, καΙων Η μ-,;φρ., φλογερός, θερμός. 
ΦλΕ'ΓΟ, μελλ. φΑΙξco' ιi6p. ι.ι' ΙφΑιξα' μ,δτ ,κατο· 

φλέγω, κατακαΙω, άνόπτω, πυρπολω.- πcι:θη-,;., καΙο
μαι, θερμαΙνομαι, πιιρπολοΟμαl, καταφλέγομαι. 2) 
μ,φρ., έξόmω, έξερεθΙζω, έξοργΙζω, λcι:τ. urere Ι πι.ι
Q'1j-';., ώ, -,;6 λcι:τ . uri, έξόπτομαl, έξερεθΙζομαl, έξορ
γΙζομαι, φλέγομαι ύπό τινος πόt)ους; δ,ακαΙομαl. 
3) μ-,;φρ., ώα. χι.ι! μι." «!'t. πρcι:yμ., κόμνω τι νό όνα
ζήσr;Jι τό άνοζωογονώ, τό όνοζωπυρώνω. -4) μι.cι:
διχ't . ίνιp'YΙΙCΙ:" κάμνω τι νό λόμψr:ι, νό άστρόψr:ι, 
όνόπτω: tpU". βέΙ0,-έκσφενδανΙζω (έξακοντΙζω) 
φλεγόμενον 6λημα Ι μτφρ:, έξαΙρωτιν6, τόν καθιστω 
~νδαξoν, περΙφημον, ·λι.ιτ. iIIusIrAre.- nΙXe'1j'" εΤμαι 
t, γίνομαι δια6όητος, περΙφημος, ένδοξος.- 11 ~μ'\ιJ., 
φλέγομαι, καΙομα" άναδΙδω φλόγας, εΙμαι μέσο εΙς 
τός φλόγας, όστράmω. 2) μτφρ., έξόπτομαl, έκρή
γνυμαι έξ όργης. 3) μ,φρ. ώσ. γΙνομαι πφΙφη· 
μος, όναλάμπω_ 
Έτνμ. φΑέΥΦ' φΑ,,"'1<ο' φU)'μα' φΑι)'μο"ι} (πριJλ. 

λcι:τ. flem/nA)' tpA"'''e6,· πcι:ρ~ Ήσυχ. cφ,ιΙΥνσ,' &ι
-rd, ξα,,66~. · φl6ξ, 'Υιν . "".0)'6.' φΑο)'μό,' φλ6)'.0S', 
φΑο)'.ρ6" ι λι.ιτ. fΙι.grδ, fIAmιn& (·fIAgm4), fuIgeo 
(*bhlg-), fuIgor, fuIgur, fulmen (*fu:gmen), !ρλ. bIIcht. 
(άμυδρό λόμΨις), μισ-γιρμ. bIecken (καθιστώ τι ό
ρατόν), πcι:λ-'Yδρμ. bIecchen (φωτΙζω),-νΙΟ-'Υιρμ. bIe
cken, πι.ιλ · 'Υιρμ. bIecchAzen (άστρόπτω), blAh (μέ. 
λος), blAnch (στ/λ6ων)~ν&O·'Yι",μ . blank, μι:ι·Κ.Χ. 
blAken (καΙω), λιθ. bΙάgnΥtίs (φωτΙζομαl), σcι:νσχρ. 
bhόrgA!;t (λόμψις), bh['gAVA1} (ήμΙθεοl έφευρέται 
τοΟ πυρός), λιτ-,;. bAlgAns (ύπόλΕUKOς)' ί; Ιι.ιπ . *bhe
leg-, *bhleg-, *bhelg- (λόμπε!ν, καΙειν..}, ίχ,ιτι.ιμ. ίχ 
'tciIv *bheI(e)-, *bhele-, bhell- (βλ. ίν φσΑ6,)' πι-δλ. 
χι.ιΙ *tpAWQJ' πρδλ. ώσ . . -,;ήν δμciδι.ι ,ων πcι:λ-'Yιpμ. -blih
hAn, ιinλ-αcι:Ι bllcAn (λόμπω, φωτΙζω), πcι:λ-'Yιρμ 
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bl.Ich (κότωχρος), bleihhA λιθ. bllzgu (σπινθηρο-
60λώ), παλ-σλιχυ. blί§t". (ιι>έννω, φωτΙζω), bl~sku 
(φQς, λόμψις) (*bliq,sk. *bl~g-sk-), πιχλ · πρωaa. blln
gls (όσπΡόψαρο) ' ix πιx~ιxλλήλoυ πρό, ~ην {ιχπ . βά.-

οιν *bheleg- ιiπαν~ό),ι ουνών. β:ιοιι, bhe,e~-, bhe
rek'-, bhere~, bhe,ik, π,ρΙ ών βλ. iv φoeHd~. 
φΙΙδων, -0"0",6, 'ιι' χαΙ φΙcδών, · -6,,0~. ι) 

(ιpUw): Ι φλέ&ωιr, 6, 'ιι ' φλύσρος, λόλος, μστσιο
λ6Υος.- 11 φAι;~, 'ιι ' φλυαρΙσ, ματοιολΟΥΙα [aυΊ'Υ. 
~φ nαφ"CΊζι:o (βλ.; λ. ο πι;δλ . χιχΙ " φ"cί.('ω): π~λ-yι~μ, 
Uz-",-pulzit "(παφ~όζε.ι), λι.~. blafchu, blόdu, blAfl 
(φλυαρώ) ' i, {«π. *bh.ιed-, .χ~ .. _ ίχ ~oίι *bhel(e)-' 
βλ. φUψ]. 

.λΕ'Ξιl, -ι&o~, 'ιι' δνομα όΥνώστου πτηνοΟ. 
*φΙcύω' πυρπολώ, κατακαΙω, cκαψαλΙζωι [ιiπαν.ιJ 

μ6~oν ίν ~oε, ουνθ . ~e,ιpJ..VQJ, inaιpJ."QJ, πιχρ' Ήγοδ_ 
(V 71) πεeιn.φ~,vομ.έ"ο", πρδλ. χαΙ neeaιpJ.vt» (Ά
ριο.οφ_ Νιφ. 396) (περικαΙω, κοκκινΙζω)' ίΙ; {ιχπ. 
*bhleu-s-, ίχ~ι, . ίχ τσίι *bhel(e)- (λόμπειν, καίειν), 
πι~Ι ών βλ . φαΑό", φΑέΥω' πρ6λ . χιχΙ *bhleu-k- ί~ 
πιχλ-Υιι;μ. bluhhentl (κο/ων, φλέγων), μισ-Υιρμ. bhie
hen (καΙω, φέγγω). 
φΙΙψ, fι, Υιν . φΑεβό" (φΙέω)' ώ; χαΙ νυν . φλέψ, 

« φλέ6aι 11 μ,φρ., πδς σωλήν ij όΥωΥός έν τ4> 00-
ματι 11 cφλέ6αι μετάλλου έν Tr,j vr.i, στρώμα πετρώ
ματος μεταλλούχου 11 «φλέ6a νεροΟ» είς τ6 ύπέδa
φος lί ώα. ίχαιλσίιν,ο φΑέβε" κιχΙ τό ά"γεΤα, δι' ών 
κυκλοφοροΟν οΙ χυμοl τοΟ φuτoO. 

• Enιμ.: φUψ' πρΙSλ. 'ο παράι Φω~, _φJ.,βάζο"τ,,,· 
βeW"τε".· ί, {απ. *bhlegv-: πιχλ·Υιρμ . bolcA bul
chunnA (πομφ6λυξ)' πρδΙ .. ώα. ιη. nομ · .,6J.vξ, φ},υ
Ητl", φ},VΗται"α, οΙ"ό-φ},υξ' φJ.Vζω, λαιτ. con-fli1ges, 
fluQ (*bhlοugνδ, 'bhleugvo), flίlmen (*bhleugv-s
men), ίχ,.~. ίχ ~ό)ν *bhel(e)-, *bhele, *bheII-, *bhe
lu- (έξΟΥκοΟμαι, πνέω, έκχειλΙζω, έξαπλοομαι, τρέ
χω, ρέω) ' πρδλ. χαιΙ φλέ&ω .. , παφλάζω, ιp},aUw, 

.ιp},vUw, φ},οίαβο,,' βλ. χιχΙ φ},έω. 

.λΕ'Ω· γέμω, 6ρl8ω, έκχειλΙζω, Ιχω ύπεραφ80-
νΙαν U πηγόζω, όνα6λύζω_ 2) μτΙSΤ., κόμνω νό ρεύ
σΓ,1, νό όνα6λύσr:ι, νό έκχειλΙσΓ,1.- 11 μ.φρ., φλυαρώ. 
Έnιμ.: φλΙω, πιθ. μ6νον κ'Χτάι μ"tΧ. ίν χρήσ8Ι, ιΙ

ναι Ιν ~oό-τ:oι, fι ΠΥ/Υ-η πολλώ', λίξεων λ6Υφ -τ:/i)v ΠΟΙ
χιλων ~όπων, .ού, 6ποΙου, λιxμδ~νιι 'ιι ρΙ~α -τ:ου : 
1) ίχ ,ου τόπου ρΙ~. "φ}.α-, φJ.αδ- (όνα6λύζω, όφρΙ
ζω, όναφυσώ) ΠΙXΡ~YO',ταιι ~Iί : IΗ-φλαΙ-ιοω, na-ιpJ.ά
ζΟ1, Ί-φ},α&-ο", πρδλ. λα-τ:. fIA -re, tIAt"us, flum-en, 
fl"b,-um, Υο,θ . uf-b!@s-An (φυσιώ)' πιχλ-Υβρμ. bΙδ-&n 
(φυσώl; blδs·u (blASen, φλύκταινα). 2) ίΧ -τ:ου ΡI~, 
,ιίπου ιpJ,-, φ},ο-, φλο,&- ιιιxρ~yoν~αι (πλ-ην τοσ φ},Ιω) 
χαιΙ ~όι φλέψ, -τ:όι όν6μιχ,α ~oli B~xχoυ Φλέ-ωιr, φ.ιεv-", 
Φλοϊ-ο" (ιi,ινα ciνιχφίr-ον ~ αιl ι1, ~-ην πλτιρ6,τι~α ~ό)ν 
ΥιννΥι,ιχων καιΙ noιpιxYWYIJt/i)y δυν~μβω" ~i'j, φιίοιω,), 
Φλ .. ·ώ (δνομ.α Βάχχτι, -τ:ινο, f; ΜαιινΙίδο,), Φλοι-σ (δ· 
νομα τi'j, Πιρσεφ6νη,)' ώ,. φ},οl-ω, φ}'έ~, ιp},6-0r, 
α1-τ:. φλόο. (=n)" χ},Ο1e6τ,lτα Ηαl'l'ό α.'ΙΙθοι; τco" HCΙI
πώtι. ΠλΟΙΙ1:. Ήθ. 683 f), ώ, χιχΙ ~o φλοϊa-βο,,' πρδλ. 
χαΙ λΙΧ1:. flos, flo·,eo, Flor-A, Υο-τ:θ. blδ-mΑ (κρΙνσν), 
πιxλ-yι~μ • . bluo- jen (πνέω, ,-1πσπνέω, έπΙ ιiνθίω" )
'(o~θ. blδ-th (αΤμα), παλ-Υιρμ. bluot <blut, blood). 
3> ίχ .οϊι ρΙ~. -τ:όπου φλυ-' , φλυδ- παΡ~'(β,ΙXΙ "ο ιp},v-w 
(d_-ιpAvoι, ΙΙποφ"6ω, Ήουχ. cάποφ},νει,,' dnce.v
"aoθoI.), ιp},vaeor, φJ.V·αξ, ιpAv-cίaaιp' πι;.δλ. ώα. ~ι3ι 
ιp},i&aw, ιp},tI"aφor, φ1",.αφάω, ολιχυ . blepA (φλυα
ρώ)' ciχολοόθw, -τ:6. : ιp},vcJ·dt» (πι;.δλ. φλ~δάω), φλvζ-ω, 
φ},6ξ αι, οΙ,,6-φλυξ, φ},υΗ-..-Ι", ιpJ.VH-,I,QI_· πρ6λ. λιx~. 
flu-o, flum-en, fluv-ius, fluc ·tus, ίοω, δέ χαΙ .,άι fle-o, 
flet-us, flem-In,,' Υοτθ_ u.f-bauljAn <-,:vιp6w)' "πιχλ-nοrr. 
bόl-δ, ciΥΥλ-σιχΙ bΥΊ (.σΤδημα, φλύκταινα)' n:i .. oι ί, 
!ιχπ . ρΙ~, *bhelu-, χαΙ ίΧ παιραιη. *bheli- ίν -ιφ φλ,
cJdt» (βλ. λ.), *bhel(8)-, *bhele- ί .. -τ:οι, φίίΑΑ,Ι', φα
i6r, ιpιU~, .φoλl~ χ. ιi - x~~:i τινα, ίνταιυθα. ιiv'ijxat · 
χαΙ -Ι) ρΙΙ;. βλυ- .olί PJ.vQJ, p},v('w. 
φΙΙως, .Υιν. -ω, δ . ιi η; ιiντΙ -τ:06 · !ων. ιpJ.oiir · εlδος 

φUτoO φUσμένσυ πλησΙον ύδότων, εΙδος όν800ντος 
oπ6pTov i'j κaλόμou. 

φΙηνδφάω, μιη. -,,001 <φλή"αφο,,)' ιb, χαΙ νυν, 
φληναφώ, φλυαρώ, μωρολογώ, 
φΙήνδφος, δ <φλίω) ' φλυaρΙα, μωρολΟΥΙα, ματαιο 

λογΙα, όνοησΙΟο- U ό φληναφQν, ό μωρολΟΥών, ό 
φλύαρος. " . 

'Ε'Ι'vμ.: φλή"αφο,,' ιp},,,_ιp:i,., <-.ω)· φι,1ννω, φ},,1 " 
ήααω (ΡυκανΙζω, πλανΙζω)' ΙΗ -φ},αι"ω (χαιτ' ιiναλo
Υ!αν προ, ~o φαί_), ciop, «πρφ. IΗφλή .. αι· πρδλ. Ή
ουχ. -φλ,1ιJώιrτcι' },,110;;"τα.: πιxλ~yιpμ . bliis"n, Υοτθ. 
-b1es&n, παλ-nοrr. bΙόs& (πνέω, φυσώ), πιχλ-Υιρμ. 
blast, ιiπλ-oα" bIo'st, παλ-nοrr. bl6str (όπ6τομος 
όνεμoταρQXή, cμπουρΙνιι), πΙΧλ-'(Βρμ. blajan, bliien, 

. blA w"n (ciπλ. blow)-nvtw, φυσώ, όνεμΙζω, ν80Υιρμ . 

bllihen, λaι~, flo (f~&,e) «!ιχπ. *bhI - -τι *bhela-, β~o_ 
παιριχλλ. ~t *bhele 1), f/emlnA (o~~ . πληθ., φλε6Ττις 
τών κνημών, αΙματώδες οΤδημα), NσριJ . ~ιιxλ. bloemA 
(φλύκταινα), παλrΥιρμ. blatt"ra (πομφ6λυξ), νεσ-Υιρμ. 
BI"tte,' Ιξ !απ, ρι~ . *bhele· (φυσώ, πνέ~, έξογκώ), 
*bhle- «*bhel-) βλ . ίν nαφ}'άζω, φ},έψ πρβλ . χιχ! 
φλέδίο", φλέω . 
φλΙ-Α" -Ι) (χαΙ μ-Τ:Υν. ιp},cad), ίν -τ:ιjι πί. yι~ . φλ,αΙ, 

ιχΙ ' άι παραστόδες τών θυρών, όl παΡCστόται τών 
θυρών (πρδλ . κιχΙ ο..-αθμοl) · [ί, {ιχπ. *bhelei- (έξογκώ), 
πρβλ . ιλλ , φάλαΥξ (ιiδιβ . ί~υμoλ.)] . . 
φΙf6ω, μιλλ . -ψω' α. ! οι.. κιχΙ !ων. ιi .. ι θλΙβω (βλ.λ . ) 

[ί, ίιχπ . ·bhlrgh- ij ·bhfr-gνδ: 9αll. bllf (καταπέλ
της, πολεμ. μηχανή), bliffaid (ταχύς), πρδλ. ·bhl~9-
ίν ~ψ λιχ "ι. flrgQ, -ere (KΤUπώ, πλήττω), λι~~. blAIflt 
(κτυπώ, συν8λΙ&.ι, συντρΙ&.ι), .οιχ ., πολ. blinzA (ούλή) . 
φΙΙδάω' ώ, ~o φ~υMω, σφριγώ έκ πλησμονης 

λΙπους . εΤμαι κόδυγρος. ύΥραΙνομαι, μυ&ώ (βλ. λ.), 
cοαχλιόζωι, ΥΙνομαι μαλακός, γΙνομαι χαλαρός. 
Έτυμ.: πρ6λ. ~o παρ' Ήσυχ _ _ Ιφ},ι&.,, · laieeBB"., 

«φλι-&ά,. •• · &aaeeti.,. _J,an_ιp},oacJ,,,' &ιαΗέχυται., 
_nεφ},ο,&έ_ι ' φ},υΗτα"ονοθαι. · ά-φλοιαμό" (βλ. λ.)' 
φ},οιΜω, -6ω (φουσκώνω) ; πιχλ-σουτιδ. blemA, νορδ. 
(διΙΧλ.) blelme (φλύκταινα), παλ·ΠΟΓΓ. bllsI,,, (πνέω, 
συριςω), (παιριίη. τφ Υοτθ. -bleSAn, πΙΧλ-ηΟΓΓ. blόsa, 
βλ. εν φλή"ιχφο,,), λι~~. bllfchu, bIIft (έξΟΥκώνω, όνα-
6λύζω, .πηγάζω. λιπαlνω)' πρδλ. ιiyyλ. bloAt (όγκώ) 
(*bIAlton=ιpAoIcJcίQJ) ' φλι&- ιΙνα, χιχ,,:!! Ιν -δ- ίπ'χ~. 
ίχ του *bheli · (έξΟΥΚώ, έμφυσώ, έκχειλΙζω, τρέχω)' 
βλ. φλlβω, φλ.ω. ιp},o'iaPOi, φ},ιμ},ια. 

φΙlμtΙlσ, tck (o.\b . πλτιθ ., πιθ. ίαφαιλ. ΥΡ. ιiν~Ι φΑ.
μι'llα, λαι-τ: . flemin&) ' ιοκαοΙματα τών πoδQν τών Τπ
πων έκ τοΟ κόπouι (ί~ {ιχπ_ *bhll- (*bh(e)lel- (χιχ-τ:άι 
μι~~π,ωoιν) " πρδλ. λ/η . flemina, οίιδ. πλΥΙθ. (ί, 4λλτι, 
μι-τ:ιxπ~ , βαιθμΙδο, ,i'j, ρΙζη.) · ιiyyλ-σαιΙ;. bleyer:ι (ciΥΥλ. 
bIAln), nιx}. -oouYjIJ. blenA (φυσαλλΙς), βλ. ίν φ},ή"iιφo", 
ιpJ.,&iQJ]. 

φΙόΥCος, 11, ο" (φλόξ)' φλΟΥερ6ς, φλεΥόμενος, 
καΙων, λόμπων, όστρόπτων. . " 
φΙ0Υcρός, ά, διι (φλ6ξ) ' ιb, χαΙ νον, ,φλΟΥερός, 

όναδΙδων (έκπέμπων) φλ6γας, πυρώδης, fXWV xρQ-
μα φλογός, πύρινος. · .. 
φΙΟΥιςω, μιλλ. -ίοflll (φJ.όξ)' πυρπολώ, 8έτω εΙς 

φλόΥας, .φλέγω, τυλΙσσω εΙς φλόγας, κα/ω, κατα
φλέγω U ιιαιθητ., καταφλέΥομαι, έξαφανΙζομα! διό τοΟ 
πυρός 11 μτφρ.ο έξόπτω, έξερε8[ζω, ποροξυνω. 2) 
ιiμ,β., άναδΙδι.; φλόγας. 
φΙόΥlvος, . ,1, ο" (φJ.όξ)· φλΟΥερ6ς, fXWV τ6 

χρώμc. της φλΟΥ6ς, φλΟΥώδης, πυρωδης D ό όνοδΙ-
α.ιν φλόγας. . 
φΙ0Υιστός, ή, 6", ρτιμ. ίπιθ. ~oo φ},ΟΥΙζω' τυλΙΥμέ

νος είς τός φλόγας, φλογισμένος, ψημένας U ό φλε
γόμενος, ό ΔUνόμενoς νό έκπέμψΓ,1 φλόyας~ i'j χαΙ 
ό εύκόλως φλεγόμενος, εύφλεκτος. 
φΙΟΥμός, 6 (φλέΥω)' φλ6ξ, λόμψις (π. χ. ιiο-τ:ραπfj,) 

IJ όν6φλεξις, φλόγwσις, πυρώδης θερμότης. 
φΙόΥόcις, ,οαα, ." Ιαι},6ξγ = φ},6Υ.Ο", φJ.ΟΥ'eόι; 

(βλ . λ.). . 
tjΙ0Υ-ώδιις, ε,,(φ},όξ+εΙδο,,) - ό δμοιος πρός φλ6-

Υα, φλογοειδής, πυρώδης, κατακόκκινος. . 
φΙΟΥ-ωηός, ό" (ιΡλόξ + ι.:sψ)' ώ;. χιχ! νilν, . φλΟΥ 

ωπ6ς, ό έχων τήν όψιν φλογός. · φλΟΥερός. . 
φΙόΥωσις, -_", 'ιι (ιp},oydw=ιpUyΦ)' όνόφλεξις, 
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KQ(ίσις διό φλOyCιν ιι φλόγωσις, φλεγμονή, κάΟμο. ματα/ως (όπειλοΟν μέ φλUαρ/ας) [δι' ί~υμ. βλ . φ1Ιι»] .. 
• 1~y-ώ.1 -c»n:o" 6, i)·=φ10,.aoπ6, (βλ. λ.}. .vd, κωμικ", λtξlς όηομιμουμένη τόν "χον της 
.1'Ινος, 'Ι,. ο" (φ'-ο;;" ·φλI~)· · ό KατεσK~ua- ρινός cφν» : οώ' 600" ~;; ',& χα; 1,0;; φnΙ φf0"· 

σμένος έκ τοΟ φυτοΟ φλΙι» (βλ. λ . ), όπό τόν φλοιόν l'ιoΘμtι αν-ι-oiJ (_δέν Μ μδς νOlόξr.ι κa86λου γι' 
του: lolH1I'., φ16ί'"ιιι-ένδύματα κατεσκευασμένα αύτόν»). . 
tκ τοΟ φλοlοΟ τοΟ όδροχσΡοϋς αύτοΟ φυτοΟ. ..Ii*, δωρ. ι1ν~1 φoβ"θiJ,, · β' Ιν. fιΠ01:. πιιθ • 
. • 10ι6ς, 6 (φλΙΦ)' c1ι, χιιl νίίν, φλοί6,ς. «φλούδα» cior-. ιι ' ~oυ φοβιφ. 
των δtνδρων, χιιl δή ό λεΤΟς φλοιός, ίφ' 011 Cιυνήθl- φo8icnc, Υ' 'ν. lων. ΠΡ1:. ~oO φορΙι» •. 
Ι;ον :ιι« XιιpιiClαOIIν. 1:« δνόμιι-,;Ii 1:lDν, «xρlδ~ lΙπω, χιι! φο8κ'ντ .. ν, Υ' πληθ. πρΟClτ. -,;οίί φ:οβιφ, 
σήμ.ρον. [δι' ί-,;υμ, βλ. φUι»]. . φο8κρ6ς, ct, ο" (φ6βο" φοβΙι»)' ό πλήρης φ6-

.• 1ofσιoς, 6' πδς συΥκεχυμένος καΙ ύπόκωφος 6Qu : • ίν ίν.ΡΥ. ίνν. (cIι. το Ηι,,6ςο, βλ. λ.), c1ι, ΧCιιι 
eόρυ60ς. ώσεl έκ κινουμένου δγκου άν6Ρώπων. fι νΙΙν φο6ερός, έμποιων φ660ν. τρομερ6(;, έπΙφο6ος 
έκ διεξαγομένης μόχης; ή ταραχή Tn<; μόχης. · ή · 11 n1,,6ca φoPCI6, - φο6εΡός (έπικ/νδυνος) fνεκα 
6οή τol;ί πολέμου 11 ό μαλακός 8όρu6Oς (16 ... ,) τοΟ πλή80Uς. 2) ό δ/δων όφορμήν-, διό φ660ν 
8ρauoμένων έπl τtjς όκτtjς Kυμότων~ ["ι Atel,· ,8.t.ιI- (διό νό προξενη8ι:\ φ660ς). ό 8εωΡούμενος μετό 
~.t-,;CIII π.ποιημΙνή ί~ -';01) ~χoυ]. φ660u (λό'(\!l τών δεινών του όποτελεσμότων), 6 

'Ε,νμ., φ10ίοβο,·. no1vφlοιοβο,' xιι",ιi 1:lνcιι, συΥΥ. χρησιμεύων ώς φο6ερόν τι πΡδΥμα ί oVcW 61_, φο-
-,;ιjI ItCllA-norr. bIIItr& (OUρ/ζω, βλ. ίν φJ.ιMφ) (",6 Pcl~ - ούτε ό όρκος έ8εωρεΤτο πλέον ~ κότι 
o",otx.tov -βο- πιθ. χιι"'« 1:« 6.(1ΙΙ-βο-" Χ6"ιι-βο-,.> · 1:. τό ΤΡομακτlκόν (τό έμποιοΟν· τρόμο · .. , ΟΟτε δι αύτό 
ι. ie Ιιιπ. ρΙΙ;. ·bheI(e)-, *bheI~, *bheII-, ·bheIu- όκρl6ώς νό μή πapa60/νεταl) 11 φοβ.ι6" (IOI'I) ·Pιt ..• 
(έξογκώ, φuσCι, πνέω χλπ. · π.ρl ιίιν βλ ίν φά1"" -όπόρχεl λόγος νό φ06tjταl κανεlς μήπως. ω (ύπόρ-
φσ116, χλπ.) XCII",' . ίπΙχ",. δι' lνο, ·Ι · · πρδλ_ ,x«l πιιλ· χεί φ66ός μήπως ... ).- • ίν πιιβη",. 'νν., ιb, to ·'cJ.,-
norr. bΙάs& (πνέω; φuσCι. έμφUΣΏ. άναπνέω Ισxυpώς~ 16, (βλ~ λ.), ό πλήρης φό6ou, ό κατεχόμενος ύπό 
Κ. Χ. bΙulιter, . ά:ΥΥλ. bIuster, bllste .. (φλύκταινα, πομ- φ660u, ό αΙσ8aνόμενος φ660ν, ό φ06lΟμένος, ό 
φ6λυξ)· xιι",ιi tlvCII, φ10ίοβο, ( *φ10ιcJ.ο-βο, (-ofJ- (!CIIπ. περ/φο6ος, τρομοκρατημένος. 2) ό προξενη8εΙς 
-db-~, αυΥΥ.",φ ΙΙφ'-οιομ6" φ10ιδάΦ, φΙιΜΦ(βλ.λ.λ.). .όπό φ66ou, ό πανικός 11 ό πλήρης όνων/ας . 

• 1of .. (φΑίΦ)' πη\'όζω, όΥ06λύζω, σφριγώ. όκμό· .... ρώς, ίπΙρρ. 'ib6 φοβ.,6,· ίν ίνιΡΥ. χοι! .~ 
ζω, . εΤμαl έ'ν πλήρει όκμι:\ φuτικtjς γονιμότητος [δι' ItIItBYjt. ίνν . (βλ. φοβ.ι6,). 
ί",υμ • . βλ. φ~ι»]. "IKσt-στρδτιι, 'fι (φoΒCΦ r 01'(!CI1'6,)· ή έμ6όλ-
• .16ξ,· i), Υ.ν. φ1Ο76, (cpU,.ao)· ιb, χιιΙ ν6ν, φλόξ, λουσα φό.&ν εΙς τοΟς πολεμιστός (ίπΙθ. 1:fj, • Αθην4,). 
«φλόγα», Ka8aρOν ΠΟρ όναλόμπον έκ τnς πυρός .. ΙΙ-στρδτοι;, ο" (φoβ~φ r ΟI'(lιιr6ι>' ό έμ6όλ-
1117.1,. φ1478 - όνόπτω Ολας εύφλέKΤOUς, C:Ιστε λων φό60ν εΙς τόν στρατόν. 
νό άναδ0800ν KάδaρaΙ φλόγες δνευ καπνοΟ Ι μ"'φρ. φo8KUμcνoι;, 'π. "cII! δωρ. ciν1:! φoPoVμno" μ'Cχ. 
,,16f οι .. ,,-ή μεγάλη 8εpμOKρaσ/α τοΟ οΤνου, fj πιιθ. ίν. wO φoβ~φ. ' 
η φλογερό δόναμ/ς του, ή Ιδιότης του νό δημιouρ. φo8i .. , μιλλ. ,,,οΦ' ά:6ρ. οι' 1,,6"'011 (φ6βο,)' έμ-
γι:\ φλοvερόν κατόστάσιν ('ν xuptoAceIq: χιιΙ μtφρ.)U ποιώ φ660ν. έκφο6/ζω, tμ8όλλω εΙς φ660ν, τρο-
ίν 1:$ πλΥΙ8, φ16,.,...ιΙΙ, "Ι ~Oν, φλόγες, πυρό, πuρ- μoιφaτo, φο6ερ/ζω Ι όπ08aρρίινω • τρέπω εΙς φυ-
καΤό. · φ~ν.- • πιιθη",. φoβloμιιι· · μ'α. μ'λλ. φοβ{ιοομιι.ι 
.1oiς, 6, It.ιI~. «ν",Ι φλI~ (βλ. λ.). XCII! ποιθ. φοβ'lfHtοομιι.ι· μfα. «6ρ. 01' lφoβ,loά.μ"" XCII! 
.11cιξ, -ΙΝΟ" 6, δt.ιlρ. ",ι)πο, 1:00 φ1VιιIo, (βλ. λ.) πιι8. 'φoβι,/kι.' _8. πρχ. tAtp6β,lμιι.ι· έμ6όλλομαι 

11 δθcν :. ,1) εΙδος κωμικοΟ πoι~ματoς, ",,,σ 6ποΙ.οιι εΙς φό60ν, καταλαμ6όνομαι (ιπό φ66ou, τρομοκρα-
eClPI;ij, λ'y."'ιι~ 6 PΙνθt.ιlν, xCIII . 'to tmotov j_A.t1:0 τοΟμαι, εΤμαl φο610μένας, ιb, _Ι ν6ν φο6ο0μαl n 
t1qOl,fII1φ11σ. · 2) ίπΙ . πρoαclιπt.ιlν , γελωτοποιός, π«ρ' Όμήρqι Clυνήθt.ιl; τρέπομαι εΙς φuyήν, φεύΥω 
όστετος. · περΙφ06ος, «τό 6όνω στό πόδιαι όπά φ660ν. ~n6 
. • Β"μ., φ1Wιf' φ1Vιιιo,' φ1"αl~φ, It.ιIν • .",ιφ' I,ΙtιOI φοβΙομιι.Ί=τρέπομαι εις φυΥήν όπό τόν φ6-
φ1w, (πολυλογ(α, .φλυaρ/α)· βλ. φΙv. ίν φλΙΦ, "Ιδον, ·εΙς τόν όΠΟΤον έμ6όλλομαl ύπό τινος Ι μι",' 
δι« tijv CιημοιCl. βλ. φλI~_ χιιΙ φ'-,,"φο,. ιιl-,;. φοβο;;μιι.1 Ι'Ι_ - tίι, χιιΙ νΟν, φο6οΟμα/ τινα, 
.1Ιδρi .. , It.ιIν .• 1uιιρ-° μιλλ. -ι70Ι» (φ1vσeo,>' tίι, τρέπομαι εΙς φuγήν ένώπιάν τινος Ι φοfο;;μιι.ι .τ, 

xllI νίίν , φλυαρω, λέγω φλυaρlaς, λέΥω όνoησ/aς, I'Ι (Πf6, I'Ι) - καταλάμ6όνομαι ίιπό φ660u διό τι 
μωρολογώ, λέγω δ,τ: φ8όσω, ληρCJ, «κόνω τό (c:ιc; πρός τι, έξ αlτlας τινός) Ι'ν Φ φoβoiίμιι.ι ΙΙμφί 
μουρλό», λΙΙ1:. nugιll.rl. WI"I, φοβο;;μιι.ι n«fI I'Ι"Ο', fJ φoPovpιιa n.el l'Ι"ι.ο. 
.1iδρfσ, fι (φ1_ΥΙΦ)' ιb, XCII! νΟν, φλuaρ/α, μωρο- φο6οΟμαι . (όνησυχώ, όγωνlG'J) περ/ τινος (πγοα. η 

λοΥΙα, όφόΡητος· κα όνωφελής πολυλογ/α.ΠΡ«Υμ.) έξ ένδlαφέροντος, 1:.1. φροντ/ζων περl (ύπέρ) 
.1lδρος, 6 (φ1_)' φλuaρlα, μωΡολογ/α, λl\ρος, τινος φο600μαl μήπως ... Ι .μιtdt CIUCltOtx. «!1:., φo./lo;;' 

όνοησΙα.- •• 411, χιιΙ ν6Υ, ό φλύαρος, ό λέγων όνΟ- μιιι φ6βο-έχω φό60ν, φοδοΟμοι Ι μ.1:' ά:πρφ., φο-
ησ/ας, ό μωρολογών, πολΥλογος, μωρός. 6οΟμαl νό πΡόξω τι, <5έγ τό πρόττω έκ φ66ou . 

• 1iδάω (φUaI)' 'ίι)'ρα/νομαι, txw μεΥόλην ύvρα- .Ο'8Η, i)' 8ρ/ξ, 66στρυχος, κόμη Ι ή χα/τη Ιπ-
όlαν, σήπομαι όπό την ύγρaσlαν; «ΟΟχλιόζωι. λcιι",. J που D cJeιι,,6nι»tι φ6βιιι - ΟΙ 6φ,ώδεις πλόκαμοι (01 
humeIcere, [φ'-vιWι», l"φ1"",δά._ (διαρρηγνύομσl, έξ δφεων πλόκαμοι) των Γοργ6νων.- Η μ"'φρ., c1ι, 
«σπόζω»), φ1VΖφ, φ1νΝI'Ι, χλπ.· βλ. φΙv. ίν φλΙΦ. , W Ν6μ" χιιl ",6 λcιι",. comιll., τό φύλλωμα τΟν δtν-
ItCllA-norr. bIιll.utr (μοuoκευμένος), . ίχτ.t. _τι!ι Μν -d- δρω"", ΟΙ πλήρεις φύλλων κλόδο, τών δtνδpων 11 r_ 
ίΧ 1:011 ICιιΠ. *bh(e)Iu-·: *bh<e)I(e)-, *bh<e)I~, *bh(e)II-' · φ6βιιι - «μότσα»· όπό Τα. [t6 φ6β" 'οχτ,μΙΙ1:Ια8η ίΧ 
πΡδλ. ",ου, παιριιλλήλου; άχημcιι",ιομου, φλIcJoιιι..πσ- ~06 .6μηρ, φοβιφ, φιβομιιι XCII",· ά:ναιλοΥΙιιν προ, 1:ijv 
φU,"φ, φ1,1cJc»n., φ1ι&ιφ. 4ν1:~α",0IχΙιιν 06P,l·' οο/1ΙΦ, o~βoμiιιι] • 

• 1 .... τσινσ, fι (φ1-γ tίι, xCIII νην, φλύκταινα, φoδιιδCJς, μ1:Χ. πιιθ. «ορ. 01' toll φoβhιιi. . 
«φouσKόλα, φouσκ~λ/δa», δημlOUΡγoυμένη έnΙ ΤΙ\ς 4f68ιιkν. 'π. χcιιΙ διιιρ , 4ν1:.Ι lφoβ"/kι •• '" τ' ΙΤληθ. 
έπιδεpμlδoς tK καύματος 11 όλλης αΙτΙος (δ'/ς(ι), π.χ. ιτοιθ. 40Ρ. 01' 1:00 φοβιφ. . 
ίΧ 1:fj, Xt.ιlπηλιιαΙαι,) Ι ιιυωδες . έξόν8ημα, «σπυρ/ι. 968ιιμσ, "'1'0', ",δ (rP~M)' τό όντ'ικε/μενον τοΟ 
[φ'-νΧl'αιιισ' φ1"Ν.Ι,· φ1ν,. · βλ. iν φλΙφ, φι'ι, • .,.1ο1ο, φόC!oυ, τ6 μέσον δι' ()(J έκφο6Ιζεl t/ς τινα, τό φό-
φλΙΦ]. δητρον 119 φ66ος, ό τρόμος. . 
.1uκιfς, ·ΙcJo" i) '-φ1v"rιιιιισ (βλ. λ.). .....τιιι6ς, ιt, ι)" (φoβlφ). ό' .ύπόκεΙμενος Εις 
.1φος, ,;d·-"lVC1f/II (βλ. λ.). . φό&;>ν, δειλός. , 
.10.., χιι! ιtιuς .. , ",.λλ. φ1.0.· 46ρ. 01' Ιφ'-ν.α . 968ιιΤΡΟΥ,ις6 (φoβlφ); c1ι, χιιΙ νll~ , φό6ητρον, 

(φUcσ)' άνa6ρQζω. ύπερχειλlζω έκ τtjς 8ερμ6τητας. . όντίκε/μενον τΟΟ φ660u, τό μέσαν διό :τοΟ όπο/ου 
~ .• !"φρ., KαταKλUΖω διό λ6γων, φλυαρώ, μωρο- tκφ06/ζεl τ/ς τινα, τό προξέ:νoOv' φό60ν, τό φΟ&:-
λονώ I,(lόppιιl,' lιr' .. nlcJo, φ1w"ιι-έμ6λήματα ρόν πΡδγμα. . 
(σχήματα) tnl τf'Iς όσπlδoς τό όΠΟΤά μεγαλαυχοΟν .~ δ <,.βομιιι)· ., · . Mιl νιiν, ιΡό6ος, ότρ6 



.. 
μος, ό πανικός n πcιρ' Όμήρψ, φυγή, τροπή εΙς φυ
γ.ήν, λCΙΤ. fuga, xUp. ή έξωτερική έκδήλωσις φόδου 
(Ιν ιiνηθ'σIIΙ προ; το ιJ8o~, τό αίσδημα τοΟ φό80υ) 11 
μ.τιk Υ.ν. προσ. (ώ; ' Υιιν. 6ποχιιιμ.): φόβο, d""eιiW
f'ι φυγή (ή τροπή εΙς φυγήν) των όνδρων (-ο! dvδρa; 
ίΤΡΙΙΠ'ljσiιν .Ι; φυΥΥ,ν) Ω Ίίισ . μ.τιΧ Υ.ν. (ώ; Υ.ν. ιiντιχ.ιμ.): 

φdβo~ τι"ό".-φο600μοΙ τι(να) Ι φόβO"".=φ{Jyα'" 
(εις φυγήν): φdβo,,'" τ_O"~ 'χοο <fj &Υω)=όδηγω 
(κατευθύνω) ΤO!Jς Τππους (τό δρμα) εΙς τόν δρό
μον τiΊς φuviΊς Ι · φόβο,!,'" τeωnd0μcι,-τρέΠΟμαι εΙς 
φυγήν Ι φόΙΙο"l. dIIJιJe»=rptnw εΙς φυγήν Ι φόβο,,". 
dΥοeaVώ-συμ80υλεύω_ τήν . φυγήν, προτρέπω εΙς 
φυγήν, πaρ:>pμω πρός φυγήν Ι iν 'tq\ πλ,l,lθ., οι φd
'ο,=οlτΙαι φό6ου, κΙνητρα πρός φό6ον, έλάτήρια 
φό6ου, τό όντικεΙμενα τό έμποιοϋντα φό6ον: fi" 
φόβον,ΙΙπι=δν προ6όλλΓ,1 λόγους ουντελοΟντας εΙς 
τόν έκφο6ισμόν Ι τιΧ; σ,l,lμcισ. τcιότcι, Ίχ.ι ίνΙοτ. χιχΙ 
ιiν 'tq\ 'ν.: φd'o~ CΙΗοVaα,=τρομερόν πρδγμα νό 
τό όκούσΓ,1 κανεΙς.- 11 Φ6'0", ώ, Κόρ. δνομα ("ι 
προσωποπο!'Ι'Ισι, τοσ cιΙσθήμcι,;o, τοσ φ6δου), υΙός τοΟ 
• ΑΡεως, ιiδ.λφo, δ' ';011 ιJ.Ιμoν, μιιθ' oi'ι σχ.δΟν πΙΙν
,;οτ. μν'ljμoνιό.τcιι (ιJIIίμό" Τ8 ΗαΙ Φ6βο,). · [δι' ιi,;υμ. 
βλ. φeβoμcι,). 
φοιβάςω, μ.λλ. -άαω (Φoίβo~)' προφέρω προφη

τικούς λόγους, προφητεύω, μαντεύομαι_- 11 (φοί
βο,)' κα8αΙΡω, κα8αρΙζω, έξαγνlζω (βλ. φο,βάω Ι). 
φοιβάς, -άιJo", tι (Φοίβο"γ ή Ιέρεια τοΟ Φοl60υ 11 

ΥΙΙν., γυνή έμπνεομένη ύπό τΟΟ • Απόλλωνος (8εό
πνευστος. ώ, θιk Ιλ'Υομ.ν σήμ8ρον), προφητις, μόντις. 
φοιδάω, μ8λλ . ..,μ,ω (φοίβos-)' κα80ΙΡω, ' κα8ορΙ

ζω, έξαγνΙζω (-φο,βάζω ll).- ·. -φο,βάζω Ι (βλ. 
λ.) (Φοίβο,,)' προφέρω προφητικούς λόγους, ' προ-
φητεύω. . 
~διrιoς, (α), Ο", Ιοιν .... ιtιιoc;; ", 0tI (Φοίβο,,)' 

δ τοΟ ΦοI80υ, δ όνήκων εΙς τόν Φ., δ άφιεΡωμέ
νος εις τόν 'Απόλλωνα 11 δθ.ν. ό έν80υ0ιώδης, ό 
8εόπνευστος, ό προφητικός. 

φoιlιι, "ι, λcιτ. Phoebe, σόν,l,l~ ιiπιίιν. τ,l, 'ΑΡτέμι
δος, δπω; το Φο'ϊβοι; tι,;o σόν,l,lθι, ιiπ.ών. τοll 'Απδλλω
νος Ι μΙα των 8υγατέρων τοΟ ΟύρανοΟ κοl της Γης, 
μήτηρ τr'\ς Λητοος καΙ τiΊς 'ΑσΤεΡlης • 

• οιδη'ς, -;10", ΠΟΙ,l,l';. θ'l'jλ. του. φοιβ.,ο". 
• οιδ6-1aμητος, Ο", Ιων. ιiντΙ φoιβόλιprτoς (Φοί

βοn-Μι.μβά"ω)· 6 κατεχόμενος ύπό τοΟ ΦοΙ80υ, ό 
έμπνεόμενος ύη-' αύτόΟ . 
. φοίδος, ", ο" (φάo~)' λόμπων, λαμπρός, όκτινο-
6ολων, κα8σρός, διαυγής, όγνός.- 11 ώ, χόρ δν. 
Φοίβο", δ, ίπΙθ. του ~Aπόλλωνo" μ.θ' oi'ι συXνιk xOtI 
συνΙΙΠΤIIΤcιι (ΦοΊβο" "An611Q>11)' ιiλλιk χcιΙ το &πλοσν 
Φoίβo~=Άπό'λ.'λ.ω" (χυρ. χcιΙ ιiντcιIIθcι=ό λόμπων, ό 
όγνός, ό κα80ρός)' "ι ιiποχλιισ"l:ιχ'ij δ' cιύ,;ή χρησι, 
τοll ίπιθ. φοίβο" ίπl του' Απόλλωνο; δtν oφιιιλι,;cιι 
81' . τΥιν λcιτριΙcιν του 'Απόλλωνο, ώ, θ.οϊ} τοll ΉλΙοιι, 
διότι ώ, τοιουτο. ίλCΙ,;ριύθ" πολύ lίσΤ8ρον, ιiλλ' 8Ι, 
't'ijv λcιμπρότ,l,lΤCΙ τη, νιό,;"Ι,;ο" 1Ιτι. 7jτο πΙΙντοτιι το 
βcισιχόν ΧCΙΡOtχ''ιjριστιχόν του 'Απόλλωνο •. 

'EΤVμ., φοίβο,' φο,βάζω' φο,ΙΙάω' dφοΙβα"το,,' 
χcιτ~ ,;ινcι, ίχ ". bheigv-: πcιλ·πιιρσ. *bign4- (λόμψις, 
φως) ίν τcjl b.1ga-bigna- χcιl .Ij\ χυρ. ον. π_ρσ. '.Ae,a
-βΙ""",' χcιτ' dHou. ίχ (iΙΙ;. gνhelgv- (καΙω, φλέγω, 
λόμπω)' συν. θιωριΤτcιι dι, ιiνCΙyόμ8νOν 8Ι' το φιίο", 
φαίίο" (φαFο,), 6π6Τ8 το -β- < -f..' - ίΙΙν, χcιτ' dλ
λου" φοίβο" <*φο'Υ-νο", tόΤ8 συνcιπτίoν τφ ItCΙP' 
Ήσυχ. cc!φιΗΤOtl' clHCίoθcιI_, μ,cr,lτ6"., cIlφ,Ητeο,,' 
ΙΙHάoθcιρτo", μ,αρό~.. . 

φoινiιιrN;ι .ααa, a" (φο,,,ό,,)' έpu8ρός ώς αΤμα, 
κατακόκκινος a cJeCΊH_ φο,1'tja,,,=δφις cβιβαμμJ"o" 
aΤματι f) d φό1',o~. (χcιτιX E~στcιθ.) D μΤΥν., αΙμοστα
γής, (6αμμένος στό αΙμο». 

4fOIνiιι-ανδιrμος, ο" (φol",f+cI""'μo,,)' ό Ιχων 
δν8η φοινικοΟ χρώματος, ,,6 Ιχων όν8η πορφυρό
χροα ' (έρυ8ρό, κόκκινα) Ι φο,,,,Ηά",-μο,, IσI=λcιτ. 
purpureum ver. 

φoινIιιιroς, ~α, Ο"; χcιl ouv't/P. φoινιιιoUς, 11, ov" 
(φor.",f)· ό Ιχων φοινικΟΟν χΡώμα, ό πορφυρ4-
χρους; πoρφυρo6aφής, . noρφυΡOKόKKινας, ό Ιχων 
6a8υκόκκίνον ~pώμα, λcι,;. pun!ceυs. 

10.1 

φoIvfKII, "ι (Φοτ",ι)' ή χώρο TQv Φοινlκων . (βλ. 
Κ. Ε. Λ.). . 

4JOIvIK"ιoς, ", OtI, Ιων. ιiντΙ "'νfιιιrιoς" - φο,
"ΙΗ'"" (βλ. λ.), ' '9 έκ φοΙνικος, 6 έκ φοινικοδέν
δρου (ιχουρμαδΙδς»), Τι . έκ τοΟ' κορπΟΟ του (τοΟ 
«χουρμδ») n 'u(J.;ι" φο''''Η"Ι" - Ινδuμα έκ φύλλων 
φοΙνικος Ι οl"ό" . φo''''Hιf,o" - οΤνος έκ φοιν/κων, 
δ,l,lλ. έκ των 6ολόνων TQv ΦOινlKi.ιν (<<όπό xoυpμό~ 
δες»).- • -- φο''''Ηι"ό" (βλ. λ.). 

φοινΙιιιιι6ς, ιf, ό,,' ώ, χcιΙ νl)ν, Φοινικικός, ο αν
ήκων εΙς . τούς ΦοΙνικας, fj ό όνακαλυφ8εlς Τι ό 

. δημΙουΡΥη8εΙς ύπό των · ΦοινΙκων a βρOtΜΤ8ρον, χcιΙ 
Κapχηδονικός.- iπΙρρ, -HΌS" -- κατό τόν τρόπον 
των ΦοινΙκων.- 11- φο'.ΙΗ80" (βλ. λ.), tpu8pός. 
φοινΙιιΙνος, ", ο" (φoί",ξ)'-φO''''HιJ,O, ,βλ.λ.), 

ό έκ φοινικοδένδΡου, Τι ό έκ τοΟ καρποΟ τοΟ φοΙ
νι κος (τοΟ «χουρμδ») n φο,"ΙΗ'''Ο'' . μνρο" - μύρον 
πapaσκευαζόμενον «άπό χουρμαδιές Τι ' όπό χουρ
μόδες», 
~ινίιιιoϋς, οίίaα, ov"'-φo,,,IHao,, (βλ. λ,) • 
φoινΙιιfς, -Ilό", "ι (φοί",ξ)' Οφοσμο έΡυ8ροο χρώ

ματος, ύφασμα fj καΙ ΙνΔUμα ΠοΡφυρόχρουν, λcι,;. 
ρunlceA vestlI. 2) 8Ιδιχώτ., σΤΡατιωτικόν lμότιον 
των Λακε'δαιμονΙων, χρώματος 8ο8έος έρυ8ΡΟΟ. 3) 
έΡυ8ρόν ποραπέτασμα: 4) έΡυ8ρό σημαΙα ύψου
μένη έπl τοΟ lστοΟ της νaυaρxΙδoς καΙ όποτελοοσα 
τό σήμα (τήν διαταγήν) τοΟ νCJ.!όpxoυ πρός Ιναρ
ξιν της νσυμαχΙας Ι Υ_νιχώ" έΡυ8ρό σημαlο. 

φοινίιιιστής, -ov, 6 (φοί",ξ)' πcιρdι Πί"σ:ιι.,όφο· 
Ρών πορφύρα ν (τ. Ι . ΠοΡφυρόχpouν fνδυμα), ό όν
ήκων εΙς την όνωτότην τόξιν, λcιτ. purpurAtu~. 
φοινίιιό-Ιaητος, ο,, ' ό 6ε6αμμένος (80υτηγμέ

νος) εΙς φοινικοΟν χρώμα, ΠOΡΦUΡο6αφής. 
4ΡΟινίιιο-βδτΙω, μιλλ •. -ιfαω (φoΊ",ξ+/lαΙ"ω)' όνά· 

6aΙνω (όνορριχωμαι) εΙς φοινικόδενδρα. 
φolνίιιo-yιrν{ις, i, (*Φoί",ξ+~_)' 6 γεννη8εlς 

έν Φοιν(Κ/:1, 6 έκ τοΟ γένους των ΦοlνΙκων. . 
φoινίιco-δάιιτΙloς, ο" (φοί"ιξ+cWΗΤ"'λ.ο,,)· ό f

χων φοινικοος δακτύλους (τ. Ι, δακτίιλoUς μέ τούς 
δνυχας ' 6aμμένους έρυ8ρούς, πορφυροχρώμους). 

φοινίιιόclf;, ιααα,81'. ΠΟΙ,l,lt. ιiντΙ φΟ'''ΙΗΙΟ" (βλ.λ.), 
πορφυρόχρωμος, πορφυρο8οφής . 

φοινίιι6-ιιροιιος, ο" (φοί",ξ + Hedιc'i)' 6 fxwv 
HIόιc,l" ( •. ε. ύφόδι) ΠΟΡφυρόΧΡωμον. 
4pOινίιcό-l0φ0ς, ο" (φοί",ξ+16φο,,)' 6 fxwv λ6 

φον (τ, Ι. λοφΙον) φοινικΟΟν (,;. Ι. ΠοΡφυροΟν, πορ-
φυρόχρουν), _πΙ :iλaχτριιόνοιν π. χ. . 

4ΡΟινίιcο-nάρclος, ο", Ιοιν. -ηάρσος (φοί"'ξ + 
.nαιI.,ιί)' ό ' Ιχων έΡυ8ρός ΠοΡειός (π"ΙSλ. μιJ.τo
nάe.'ο~), (κοκκινομόγουλος» (ίπΙθ .• ών πλοΙων, τών 
δποΙων cι[ πριjΊρcιι _xρωμcι.Ιζoντo Ι"υθρcιΙ). 
φοινίιιό-ηεδος, 0tI (φol",f+mιJo,,)' δ fXWV πu- . 

8μένα πopφupoO χρώματος (ίπΙθ. 'tfj, 'Epuep/l, θcι
λΙΙσσ,l,l~). 

φoινίιι6-ηιrςa, "ι (φοίΥ,Ι + mta)' έΡΙ:Ι8Ρόπους 
8εό, ή Ιχουσα πορφυροχρόους τούς πόδος (iπΙθ. 
τη. Δήμη1ΡΟ,), iι πcιρόι VίrgίΙ · rubicυndA Ceres. 

φoινίιι6-ητιrρoς, ο" (φοί",ξ + πτ.ιό,,)· 6 fχων 
ΠΟΡφυΡοχρώμους πτέρυγας (Τι πτερό) σ ώ, o~σ., d 
φΟ,,,'Ηόπτιeο,,=ύδρ66ιον πτηνόν πopφuρόχpωμoν. · 
φaινίιι6-ρoδσς, ο" (φοί",ξ+e6.,0"Ι· κατακόκκι-

νος «άπό τ6 πολλά ρόδα», ό fxwv δφ80να ρόδο • . 
φοινίιιo-aιccΙής; ." (φοί",ξ + αιcιf1o,,)· 6. fXWV 

KόK~ινα σκέλη (πόδας). . 
φoινίΙΙo-oTιrρόηιις, -ο", δωρ. -όηaς, -α, ~ (φοί

",ξ+ατιιIoπιJ)' ό έξaκoντlζων έρυ8ρός όστραπός. 
φoινίιcO-σTOloς,o" (φoίιι,ξt·αειflλω)· ό στελλδ· 

μενος ύπό. των Φόινlκων. . 
φoινίιιoiς, 11, ov", ouV't/P. ιiντΙ φο,,,ΙΗ6ε,, (βλ. λ.). 
φoινίιιo-φδJΚ, ." (φοί"ιξ+φάο,,' 6 φαινόμενος 

φοινικοϋς. . : . . 
φοίνιξ (Α) (_Ι φοι",ξ), . -'ΗΟ", δ, "ι' ό κότοικος 

της ΦοινΙκης :φοτ",ξ cltrt}e CI.nατήl,α εl~ =; όνήρ 
έκ Φοινlκης γνωρlζων πολλούς τρόπους έξαπατή
σεως (<<πολλό κόλπα»)" διότι οΙ Φι;Ινιχιι, _θιωρ06ντο 

.ώ, Ι1(CΙνώτCΙΤoι ιμποροι τη, in(jX~' ' ,;ων (1'cιΙ,IIΤcιι δί 
δτι .c'μπόριονι _οιΙ' 'C4πΙΙτ,l,l" . ιiθιωρήθ'l'jσcιν πιiν~0';8 ιi~-
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λ'l'jλ,./)ι'tαι) Ι θηλ. ΦοΙ".σσιι., ή = γυνή έκ ΦQιν/κης. 
2) ΚαρχηUνιος, λαιτ. Poenus, /)ι61:1 ή Koιpx'l'j/)ιίI. ij1:0 
a.ποι"Ιαι \ών ΦοινΙ)tων. 
φοίνιξ (Β), -.ΤΗος, δ, ώ; o~α .. τό φοινΙΚΟΟν χρώμα, 

τό 6aθύ κ6κκινον, τό πορφυΡοΟν, /)ιό1:Ι ή πιιιραιΥωΥη 
)tαιΙ ή rtpbl't'l'j xρ~αι; 1:0υ χρώμαι-ι:ο; 'tOU1:01.1 a.rtI/)I/)ItO 
εΙ. 1:otί. ΦΟΙΥι"αι •. -'-· 11 '1:ό /)'ν/)ρ"ν cφοΤνιξ), ή ιχουρ
μαδιό)' ποφ& t/jΊ 'HpoM'tΙP /)toι)tpIVStOΙt d φοί".ξ 'e
σ"" (6 όρσενικός) ιΧπό π}" φο'''.Ηιι. Πι" /lσλα.""φ6· 
eo", τόν δηλυκόν /)'ι'jλ. φοΙνικα, τόν φέροντα καρ
π6ν. 2) ό καρπός τοΟ δένδοου τουτου, ή .Βόλα· 
νος του φοΙνικος, ιό χουρμδς». 3) μουσικόν δρ
γaνoν δμοιον πρός την κιδόραν, χοιtαιά)t6l.1αιαθiν 6ιtό 
tW. ΦοινΙ)tων τό npύI'tov.- 18 μυδικόν πτηνόν Τι'\ς 
ΑίΥύπτου, φοΤνιξ, πεΡΙΥραιφόμινον 6πό του '81'0/)61:01.1 
(ΙΙ 73) . 
φοίνιξ (f), -rHO", δ, ή (θηλ. )toιl φοΙ"ισσιι.), 'πΙθ .. 

πoρφυρoCις, πορφυρόχρους, έρυδρ6ς, κόκκινος U δθιν 
'πΙ !πποι.ι, πυ~ρός, πυρρόχρους 11 ώα. , ώ; "αιΙ 'tό λαι't. 
fulvus, έπl του χρώματος τοΟ πυρός. ΑΙ λ'~ιι; φοί· 
".ξ, φο'''ΙΗιος, φοΙ".Η6 •• , χλπ .• XPYjOIμortotOUvtO πρό; 
δΤιλωαιν tύ)ν βαιθι.ιt'ρων (<<ο)tούρων»)8ρl.ιθρων χρωμιίtων, 
ίiπό 'tou πι.ιρροί) μίχρι tOU ΠΟ?ιΡl.ιροί), ίν Φ οιΙ ,χνοιχtό
'tspoιt (λοφπρό'tΙΡαιι) Xπ~χρώoιι; ί/)'ι'jλοiίν'tο διdι τύ)ν ποι

φUeιι., ποeφUe.ο" CΙ,ιoνIyιj", χαιΙ 1:ό με-ι:οιetί 1:0utCIIV 
a()ριο)tόμινον 4λΙ)tον χρωμαι /)ιdι . τcίlν Η6ΗΗ."ος, ΝΟΗ ' 

Ηοβιι.ιΡ';ς· 
φοίνιος, (ιι.), ο" (φο.,,6,), rtot'l'j't. ίπΙθ. ιχν-ι:Ι φ6-

"0" (βλ. λ.) ' αιματόεις, δμοιος αΤματι, έρυδρός ώς 
κόκκινος ΙΙ 'νΤΒilθιν, αΙμοσταΥής, αΙμοχαρής, αΙματη
ρός, ,αΙμοδιψής, αΙμο6όρος, φονικός, λαιτ. cruentus ΙΙ 
ώο. πολεμοχαρής. 
~νισσσ, θηλ. ,'t06 φοίνιξ (Α) (090.)' γυνή έκ 

Φοιν(κης.- 11 φοΙ",ααιι., e'l'jA. 1:0U φοί",ξ r (βλ. λ.). 
φοιν'σσω, μιλλ. -ξcιo' παιθ. «όρ. οι' Ιφο."ι 1.1hι" 

(φο.,,6ς) · κόμνω τι κόκκινον, κοκκινΙζω, 6όπτω έρυ
δρόν.- rtoιe'l'j1:., γΙνομαι κόκκινος, «6όφoμaι) κόκ
κινος, κοκκιν(ζω, έρυδριώ. 
φοινός, ή, Ο" (φ6,,0,,)' αΙματώδης, κόκκινος ώς 

αΤμα U αΙματοΒαφής, αΙματηρός, φονικός. 
• Enιμ: , φο,,,ό, <*φο"-Jο·,,, φ61'Ο'" δα·φο,,,6,,· δα

φοί"ε6ς' φοl",ος' φo,t'ήε,,' φοί",ξ: φo,,,Ιααcιo' Aoι't. 
Ρoenus=.λλ. 'Φοί"ο,,' λαι1:. Pίinlcus (Poln·rco-I· 
πρδλ. φοϊ.,.,ξ, φ6,,0,,' 1:ό φο,,,ΙααOJ ιpoιIvatoιt προrόν 
νοθιΙοι, 1:cίlν φο."6,,, φοΙ",ο, /)ιιί -ι:ινο, OtOIJtIIOI.I λη· 
cpe,v'to; ί~ a.voιtOAIx~, Υλώασ'l'j;' χαι1:' !λλην ΙΙποψιν ι[
ναιι KoιpI)tfj, πρ~.λιυσιω;· ΦO'''ΙH,,~KOIΙιι.· '1:ό tμfjμαι 
φο"'.Η- < φο,,,6,, δn:~ Al80rHq (01806,. 
φonilioς. (ο), ' ο" (φo,~CΊcιo)' 6 περιπλανώμενος 

Tt;jδE: κόκεΤσε ώς τρε-λλ6ς, ό ΤΡΙΓUΡΙζων ώςπαρό. 
φρων, 6 περιφερόμενος όνησυχως Ι μ-ι:φρ., ό πορό· 
φρων, ό μαινόμενος, ό μανιακός, ό παραληΡών.-
11 ίνΙΡΥ., ό προξενών μζΙνΙαΥ, 6 κόμνων τους δλ
λouς νό ηεριφέρωνται ώς μαινόμενοι. 
φοπδΙιώτικ. '0", δ (φo,~άOJ), ι1n:Ie. 'f06 Bcixχol1, 

6 περιπλανώμενος τt;jδε κόκεΤσε, ό μαινόμενος. 
φοlτ6ς, ·άδο" ή (φo,"cιo). rtOI'l'j" : θ'l'jλ. -ι:οϊ) φο,

τιι.Uο,· ή όσκόπως περιφερομένη γυνή Ι ή περιηλα· 
νωμένη ώς μανιακή, ή μαινομένη, ιΙ~. ίπΙ tW. Bαι)t· 
χcίlν.- • ώς; ίπΙθ., ό παρόφρων, 6 κόμνων τινό νό 
παρaφρονήσι;ι: φo,~ά, ,,6αορ=μαν(α, παρaφρoσίι· 
νη. 2) ώα. χαιΙ μι.dι 09/). o~σ. Ι φο,"α, n~aeoic= ' 
διό φοιτώντων, διό πλανωμένων, πτερών. 
φon6w, ίων. ·.cιo· μιΗ. ·ιfαcιo (φoί~o,)· υπόγω 

έδώ καΙ έκεΤ, δνω καΙ κότω, πέρa-δώδε,' τριγυΡ(ζω 
σόν τρελλός (ίπΙ ιiνωμιiλοl.l χαιΙ τοιχιΙαις; χιν:ήσ.ω,): 
ov~de lγω ."ά ",,0, lφοΙ~C/O'JI=έγώ δέ διαρκώς ' ιέ· 
φερνα 66λτες μέσα στό πλοΤο όπό πλώρη σέ πρίι
μη) Ω lφoΙ~_ oIUo-IH" ιIAAoc-cfTρExav πέρα·δώ
δε, ό ένας όn' έδώ κι' 6 δλλος όπ' «εΤ). 2) πε· 
ριφέρομαι τι:\δε κόκεΤσε έν καταστόσει όλλοφρο
συνης Ι δθιιν, καταντώ μανιακός, τρελλαΙνομαι, πα· 
ραμιλώ (πρδλ. φo,mUo" φo,~ά,,). 3) ίπΙ σωμαιτι· 
)tιίlv n;όνων (a.AYYja~vCIIV), έπέρχεται ύπό μορφήν Γ/CΙΡ
οξυσμων , έπaνερxoμένων περιοδικώς, κατό κάνονικά 
διαστήματα.- • ίπΙ ο-ι:αιθιρ&, )tIIl xoιvovt)t~, χινήοιω; , 
ίμ1ιοριuμli-ι:ων, εlσόγoνται στα6ερCις καΙ κοτά KOVQ-

νικό διαστήματο: 11 lα1.ΙΙnιc (Ινν. yIJ,,) Ι ~ι κιι.ιιιιί, 
~.ρo, ι)μί" φο,τ4 Νιι.Ι ~o 4,ιrΗ~ιο_όnό τό πΙρaτα 
Τ'ις γ'ιc μδ:; έρχονται ΙεΙοόγονται) 6 KaσσIτερoς 
καΙ τό /'ιλεκτρον Ι--ΜΙΙ- τιί 1., uEU""a, φo,~Ιo,,~cιι 
-τό εΙσayόμενα εΙς τήν Έλλόδα κέρατα . Ι αί~o, 
αφΙα, nOAlo,, ' lφοΙτίι-εισήγοντο (τούς , /'ιρχοντο) 
μεγόλαι ποσότητες σιτηρών (EloήYETQ σΤτος έν ό· 
φδονΙQ) 11 ώ:ι. ίπΙ ιΙσπραιΤ1:oμjνων φ6ρων χαιΙ /)αισμων, 
εΙσόγομαι (εΙς τό ταμεΤον), εΙοπρόττομαι, ώ. 1:ό 
λοιτ. redlr.: ~ΙΙλα.",o" dervelov 'Alcξcί"cJeιp ι)μe2ιι., 

' IHάα~"" lφoΙ~ιι.-έν όργυροον τόλαντον εlσήΥετο 
εΙς τό ταμεΤον του • Αλεξόνδρου, καδ' έκόστην ή
μέραν (έν Φ'ι'υροΟν τόλαντον εIσέπρaττεν ήμε
ρησΙως ό 'Αλέξανδρος). 2) συχνό μετα6aΙνω κό
που, συχνόζω, χαιΙ /)'11 : φo,~ώ ncιιed ~'''ιι.=μετoBαΙ· 
νω εΙς έπ(σκεΨΙν του, τόν έπισKέΠΤOμaι r φο,τώ lπl 
id" 8oVeιι." ~,,,o,,=συxνόζω εΙς τήν οΙ!«(αν τινός (εΙ
μαι τακτικός έπισκέπτης Ιοχμροο τινος προσπaθών 
νό προσελκΟΟω τήν εϋνοιόν του)llώσ. χαιΙ έπl όνεΙρου 
κατ' έπανόληΨιν έπιφαινομένου είς τινα. ' 3)ούχνό, 
ζω εΙς τό μαδήματα διδασκόλσυ,cπηγαΙνω στό μα· 
δήματό του), «Γόν παρaKoλoυδc;) : φo,~ώ .ι, 'δ,&α.
αΗά,ιον (ινν. οlΗο,,)-=πηγalνω εΙς τό σχολεΤον (ιπόω 
σχολειό»), ώ; χαιΙ νίΙν φοιτώ εΙς τό σχολεΤον U 6θιιν, 
ιΧπολ. φo,~ώ-φoιτω εις τό σχολr Τον Β 'V'tIUOIY, ανμ
φo,"~ώς; χαιΙ νίΙν, συμφοιτώ, πηγα(νω εΙς τό σχο
λεΤον 6μου (συΥχρόνως) μετό τινος. 

'Enιμ., φo,rάcιo' φoϊ~o,' φο,"" -άδο,· φο,τιι.· 
1Ιο,,' χοι-ι:ιί 1:ιναι; iC Ιαιπ. *gνholt·, σι.ιΥΥ. tcjl AI'tt. 
g41t4 (66δισμα, πορεΙσ), ιiλλdι λΙοιν ιχμφΙδσλον τοίΙτο' 
Xoιt' 4Ηοl.Ι; πρ6ΧΙΙ1:ΟΙΙ πιρΙ loιn:I't. ιiρχ I)tou λ'C. bh-' 
πιθ. τό φοιτα" ιΙνοιι . αύνθιtον ίΧ -ι:oiί ίν a.Px1J φο,
(=Ιαιπ. *bh41- ίπιρρ. ίν Τ,φ ·bh41-Au!,&-: ααιν;:ι)tΡ. 
bhef4Jά·, Ζιν/). b4e~&Z&- - δερaπευΤΙKός) + tlj\ θαι· 
μιαt. lτάcιo (I'ΠJ~Ιo"ι ίν iπιyp. In-otl-,-mHΦe, λαι1:. 
it4re)' βλ. ίν .lμ,. 

, φofnισις, -.cιo", ή (φo,τάcιo)' 1:ό ol.l~ν& cπηγα(νειν 
καΙ έρχεσδαι) όπό μέρος τι, ή συχν έπΙσκεΨις, τό 
συχνόζειν κ6πσυ. 2) ώ, xaιΙ νίΙν, φο(τησις εις 
τό σχολεΤον. ' 

.οιτ(ιτιι", ίις. ι1nt lφoιτά'ΠJ'" Υ' /)l.Itx. n:p't. 1:011 
φo.~ΙΙcιo. 
φomι., 'ifeo", δ, χαιΙ φοιτητ(ις, -ον, 6 (φο.

~άcιo)' ό ουνεχώς φοιτών που, ό συχνόζων εΤς τι 
μέρος ~ ώς; χαιΙ νσν, φοιτητής, σπουδαστής, μαδητής. 

φόιτfςω, ΠΟΙ'η-Ι:. ιiν1:Ι φo,~ΙΙcιo . 
.01·'01, δ' τό συνεχώς ιπηΥαινοέρχεσδαιι, τό 

συνεχές ιπήΥαινε κι' έλα), ό συχνός cπηγαινοερ
χομός».- • μαν (α, παραφροσύνη. 
φοl'ς, -160", ή' τό φολιδωτόν δέρμα τών δφεων, 

τό «λέπι», ίν «ντ;θ'σβι πρό; tό ιλέπι) τών Ιχδυων, 
1:6 δποΙον ίλ'Υιtο ,ι.π'" [/)ι"ίtι.ιμ. βλ. φIU6,' σI.ιΥΥ. 
τΦ φ,ι60Ι' ώ, Acnl, ιΤνοιι σl.l"Π. 1:1j\ Uncιo; ,ιοπ6,,]. 

φοΙιι:ος, δ' ιirta.vtιίlv μ6Υον ίν Ίλ. 11 217 (Ινθαι πιρι' 
Υριίφιtαιl δ es~oItYj,)' .Τ.. (xoιtdι tήν ιiρχαιΙαιν ij~Tj 
ίtuμολ.) '11 .oi} φάιcι I,ιΗΒ''', δπ6 .. φoλHό~ "" d ~ά 
φά" .ι,ιΝνιl/Μ"ο,,=ό διόστροφος τός δψεις, 6 naρα-
6λώΨ, 6 όλλο(δορος' attI, 'f~ χαιΙ πιθαινώ.ιρον, .Ιναιι 
σI.ιΥΥ. 1:1i1 ι.ικφ, dAH6" w,61:I φο,ιΗοc-ό ραι66πσuς, 
-«Qτρa60π6δαρος, ατpa60κάνης». 

'Eτvμ., ίχtό, ,cίlν ιiνωτ'ρω ί1:l.Ιμολ., φοΙΗΟ" (Ιαιπ. 

ρι~. ~hvel- (Π~KKλΙνω έκ τl\ςεύθξIας γραμμι'\ς ι, 
πιρΙ "ι. βλ •• ν φάΑο,,' χοιτιί 'ftvOΙ!; αI.ιΥΥ. -ι:1jI λοι •. f41., 
f&lc-o, 'Η; φάΑΗ,Ι" lμ-φιι.,ι~6cιo (ίν IιclCII τοό-ι:οι; ίν
l.Ιπιίρχιι ή Ιννοιαι t06 XS)tαιμμίνοl.l fι χαιμπύλοl.l)' ΙΙλλ~ι 
αl.lσχι.Ι~ol.lσι 'tό παιλ·norr. skl&lgr, ιiyyλ·σαιΙ , sceolh, 
πoιλ·Ύδ~μ. sceI4h (λοξός, πλόyιoς~ , 
φόΙΙις, -aClOf, δ (ιI)t τοl! λαι'f. follls)' φΟσα, φυσητή

ριον ιι μικρόν τι νόμισμα. 
.ον6ω, μ.λλ. -ιfαcιo (φ61'Ο")' ίφι'tΙ1t6ν, διψQ δι' 

αΤμα, αΙσδόνομαι τήν έπιΔUμ/αν νό φονεΟΟω. 
φόνcUΜσ, ·σ~o" . tό (φo"ιVcιo)' τό δϋμα, τό προ· 

ωρισμένον πρός σφαγήν. 
φoνKUς, ·Ιcιo", Ιων. ';;0", δ' αιΙ1:. φom' δνομ. ,πληθ. 

φα"Ιε", φο"ιί", αιΙτ. φα"ώ" (φotιιVcιo)· cb, _ι ν6ν, 
,φονεύς, ιφονlδς), όνδρc..ιΠOKτόνoς, σφαγεύς, δολο· 
'φόνος, κακοΟρΥος. 



φovcΎU-90PΙΙ~ .. οιι 

φovcύu (φ6,,0.)· ώ; χαι! νβν, φονεύω, «σκοτώνω», 
όποκτεΙνω, 8aνατώνω, δολοφονώ. 

φονι'ι, -ιι (*φi"ω)' φόνος, σφαγή, δoλoφoνlα, όνο 
8ρωποκτονΙα U Ι" φοΥσί.=έν τςι μέσΥ Τι'\ς οφαγι'\ς 
Ilο:ιιάω φοναίς=διασΠώ (σπαρόττω) έν φόνΥ (δ"lλ . 
σύρω αlματοκυλισμένον). 
φονlκός, ή, ΟΥ (φ6"ος)' ό ρέπων πρός τό φο

νεiιειν, αΙμοδιψής, αΙμοχορής.- 11 ό όνήκων εΙς 
φόνον τι όν8ρω.ποκτονΙαν, ό έχων σχέσιν μέ τό~ 
φόνον, ώ~ :καιί vUV φoν~Kός : φoY'Hoi ,,6μο.=νόμοι 
όναφερόμενοι εΙς τήν όν8ρωποκτονΙαν Ι φοΥΙΗσί 
"ΙΗσι-δΙκαι έπ\ όν8ρωΠOKτoνΙςJ Ι ,ά φo".HCΊ=δOλO-
φονΙαι, όν8ρωποκτονΙαι. • 
φόνιος, (σ), ο" (φ6,,0.)· φονικός, ό έκ φόνου 

προελδών, 8ανόσιμος, 8ανατηφόρος.- 11 πλήρης 
αΤματος, κηλιδωμένος όπό αΤμα, αΙματηΡός D αΙμο
χαρής. 

φονο-ΑΙΙι'ις, i. (φ6Υο.ΗεΙβω>- ό στόζων αΤμά. 
φoνό-ρρUτOCΊ, ο" (φ6, ο,+ιίέω)' όπό τόν όποΤον 

ρέει (τρέχει, στόζει) αΤμα, ό στόζων αΤμα. 
φόνος, δ (*φιΙ"ω)' ώ, και! νβν, φόνος, ιφονικό», 

«σκοτωμός, σκότωμα», όνδρωποκτονΙα, δολοφονΙα, 
σ~αγή, λαι •• c",edes U φ6ΥΟ. ΙΙλλ'1"ΙΗΟ.=σφαΥή 'Ελ
λήνων. 2) τό κατό τόν φόνον χυνόμενον αΤμα, 
πηκτόν αΤμα, Aoιt. cruor. 3) τό πτώμα τοΟ φονευ-
8έντος, ό νεκρός.- 11 ώ, νομικό, δρο" όν8ρωπο
κτονΙα, όναΙρεσις: "Ιχσι φ6"ου=δΙκαι έπl όν8ρωπο
KτoνΙςJ Ι φ6"ου ".ώχω n"CΊ-=μηνύω τινό έπl φόνΥ Ι 
ItOI"lt. φιηίΥω φ6"ο,,=διώκομαι δικαστικώς έπl φόνΥ. 
Έτvμ.ι φ6,,0.· φο"ή' φο"ιηίς' φο"ιηίω' φ6,,0.<Ιαιπ. 

·gvhono·s: 6εl"ω <*gvhen-Jo (βλ. χαι! (J.lιιω)· πρΙSλ. 
κιχ! φo.,,6S'- . 

φoξt-xclloIίι δ (φo~O. + %ιίλο.)· ό στενούμενος 
κατό τό χεΙλη (πρός τό μέρος τών χειλέων) D ίπ! 
ιiπιΙoυ, τό ατενώτερον εΙς τό έπόνω μέρος (είς 
τό χεΙλη) καΙ πλατύτεΡΟΥ πρός τό κάτω . 

ιΡοξός, ιt, Ο" (6ξv,)' ό άΠΟλήγων εΙς όξύ, όξύς, 
μυτερός, «τουρλωτός» D ίν .tj nIpIypoιι:ptj -ςοί! θ.ρσΙ
,ου (Ίλ. 11 219) : φοξο, Ι"" Hεφαιλήy=~τσόξυKέ
φαλος (ή κεφαλή του όπέληΥεν εΙς όξύ, ~τo ιτουρ, 
λωτή»). 
ΈΤVμ.1 φοξΟ. (=dξVΗέφσλοS') <Ιαιπ. ·bhοg·$-ό-: 

χρηt. φά"eοS' (βλ . λ.) . - παιλ-Υιρμ. w",hs (μυτερός) 
( : σαινσχρ . νιf~I=πέλεKυς).- ,~ λαι •. convexus (σΤΡΟΥ
γύλος, 80λωτός), de~vexus, sub-vexus, ιiπρφ. vehi, 
δέν ιixi)xouv ivtoιueoι . 
φορά, -Ιι (φlew)' τό φέρειν, ή μεταφοΡό, ή κο

μιδή, τό κομΙζειν ~ ψήφου φοecί=ψηφοφορΙα, τό δΙ
δειν τήν ψηφον, τό ' ψηφοφορεΤν. 2) ή κατα60λή 
χρημάτων, ή πληρωμή χρέους" κατα60λή φόρου, 
Υιν , πόσα πληρωμή, έξόφληαις. 3) τό φέρειν, 
παρόΥειν, ή παρογωγή.- 11 (ίχ 'l:oi! παιθ. φΙ~oμσ.>, 
τό φέρεσ8αι, τό μεταφέρεσδαι, καΙ δή ταχέως, πδαα 
ταχεΤα κΙνησις 11 ή τροχιά , έπl τι'\ς όποΙας κινεΤταΊ, ή 
περιοχή έντός Τί'\ς όποΙας κινεΤταΙ τι, ή , τροχιά i'ιν 
διατρέχει ('ι:ό ιiXQvtIov π. χ.) . 2) όρμητική κΙνησις, 
έξόρμησις, όρμή (ή «φόρα», δπω, ΗΥομιν σi)μιρον), 
έφοδος, έπΙ8εσις, Aoι'l:. Irnρefus. -- • (ίχ τοί! παιθ. ώσ. ), 
τό φερόμενον, τό μεταφερόμενον, 6άρος, φορτΙον, 
τό διό μιδς (δ"lλ. μΙαν φοράν, έφόπαξl σηκωνόμε
νον. 2) τό πληρωνόμενον, ή εlοφορά, ό Ιρoν~, 
Aoιt. vectlg",I. 3) τό παΡΟΥόμενον, ό καρπός, ι'\ 
παραΥωγή, τό είσόδημα, ή έσοδεΙα, συγκομιδή, λcιτ. 
proventus 11 μ'l:φρ.. πλouσΙα συγκομιδή, . ~"Iλ. μέγα 
Πλr\δoς, άφ80νΙα (προδι:.τύ)ν π. χ., ρη'l:6ρlιιν χλπ.). 
φορδδιιν, inIpp. (φΙeομσι) ' μετά φορός, lJ"lλ. μετΙΙ 

μεγάλης όρμί'\~.- 11 ισηκωτό), έπl φορεΙQυ, , 
90ρΙάς" ·ά"ο., δ, 'iι (φiePtJ9)' ό παρέχων φορ6ι'ιν 

(νομήν, τροφήν), ό τρέφων.- • ό έν όγέλr;ι 66-
σκων (νεμόμενος, 6οσκόμενος), ό έν λειμGινl 6όσκων 
Ι ιiπoλ •. φοeΡάS', χοιν. ιφοράδα). 
. 90ρ8clά, Τι (φiρβω)' τό σχοινΙον διό τΟΟ όποΙοu 
ό Τηπος προσ3ένεται είς τήν φάτνην, cτό καπΙστρl», 
λΙΗ. cAP,lstrum., 2) δερμάτινον ~ερlστόμιoν τό 
όπαΤον ΟΙ αύληταl προσέδενον περl τό στόμα καΙ 
τQς παρειάς, διά νό KανoνΙζouν Κ9τό 60ύλησιν Ύόν 
~xoν τοΟ ούλοΟ. 

90ρβι'ι, fι (φi,PfIO)' eoσKή, νομή, τροφή, χόρτον 
I1 ίπ! προσώπιιιν, όν8ρι.ιπΙνη τροφή (δρτος, κρέος 
χλπ.), τά τρόφιμα yινι~ώ, Ι μτφρ., Ka(ιαιμoς Ολη. 
φoρiCOKC, Υ' Ιν. Ιοον. -np'l:. '1:00 φοeΙfIO. 
φoρeισl, ίπ. Υ' 'ιν. 'ΙΙπο:;" 'ι:ουφοeiflO. 
φoρcIoν, ''ι:ό (φoed, φieflO)' ιιι, χαι! νυν, φορΕΤον, 

κλινΙδιον (κρε66ατόκι) φερόμενον διό τών χειρών, 
6ασταζόμενον ύnό άν8ρώπων, λoc.ιν. '.ΙΙΑ, leclr
(Α, lecfulus. 

·φορΙοισσ, δωρ. μ.χ. θηλ. του φ~.ω. 
φopcu.roς, Υιν. δωρ. μ.χ. 'l:oi! φοeΙω. 
9Ορεύς, -Ιωf, Ιων. -iIoS'. , δ (φi~ω)' ό φέρων, μετα

φέρων, 6oστόζων.~ Ιό μεταφέρων έπl φορεΙου.
.1 Τ:ιι:ιιο. φoeιiι.-Τnnoς σκευοφόρος, φορτηγός. 
9Oρeω, μ'λλ. -ήσω ' ιi6ρ. αι' lφ6e'1σσ, ίπ. φ6~"oσ ' 

8αιμισ'l:. 'l:oi! φΙ~ω' φέρω (μεταφέρω, 6οστάζω) διαρ · 
κώς (τι κατό περιόδους, πιiντω~ συχνά), φέρω συν
ή8ι..ις, συνη8/ζω νό φέρω U Ιίθιν, φορώ ιι χιι.! Ιπομ'
νω" f}(w, κέκτημαι (σωματικήν τινα η Ψυχικήν lδιό
τητο), εΤμαι τοιοΟτος η δλλος ~ ίν 'ιiντιδιαιστoλ~ πρό, 
'ι:ό φieω ι φΟf/iω d""rλiaS'=fXW τό έργον τοΟ άΥ' 
Υελιαφόροu, ύrιηρετώ ώς άγγελιαφόρος, συνή8ως 
φέρω (μεταφέρω) άΥΥελΙας (εΙδήσεις), ίν Φ φieω 
άπελi",,~(δπαξ) φέρω ε7δησΙν τινα, μεταφέρω Ιν 
ώρισμένον δγγελμα.-· παιθ"lΤ., φέρομαι, μεταφέρο
μαι, διαΙως (με8 ' όρμί'\ς), παρασύρομαι όπό Ί'ί'\ς 8υέλ
λης. «άνεμοδέρνομαι», ιδαλασσοδέρνομαι).- μ'σCι'Ι , 
λαμ6όνω τι δι' έμαυτόν, λαμ6όνω ΣUνή&ις, λαμ6ό
νω κατό κανόνα. 
φοριιδόν, ίπιρρ. (φoeiflO)' «σηκωτό, κου6αλητά», 

δπwς Ιν δέμα. 

ιΡ6ριιμσ, -στο., 'ι:ό (φαeiω)' τό φερόμενον, τό 
μετοφερόμενον a τ6 φορτΙον, δόρος. 

-φορι'ιμcνσl, ίπ. ciντ! φoeei", ιiπρφ. 'l:ou φοeΙω. 
φορίίνσl, δπ. ιiV'l:! φο'eιί", cinpςp. 'l:oil φοeiω. 
φοριιτός, (ή), 6", ρ"Ιμ . ίπΙθ .• οil φo~ΙfIO· φερόμε-

νος. 6αστοζόμενος U ώ, χαιΙ νίΙν, φορητός, δυνάμε
νος νά μετaφερ8r':j, νό μετακινη8r':j (χαι! χιιρ. φερό
μενος . έπl τών χειρών, 6ocπoζόμενoς).~ • ύπο
φερτός, δν δύναταΙ τις νό ίιnoφέρr;ι, νά ύπoμεΙνr:ι, 
φόρΙμος, ο" (~eC1O)' καρποφόρος, γόνιμος, παρα

γωγικός. 

φopfVII, -Ιι. τό δέρμα (ή δορά) παxuδέρμων ζι;χ..ιν, 
χαι! ί~Ιαι, τοΟ χοΙρου 11 fνδuμα έχ τοιούτου δέρμα
τος KατεσKΕUασμένoν. 
Έτvμ.ι φoel",,' , Τσαι, συΥΥ. 'l:1ji παιλ-ηΟΓΓ. bόf", 

(τραχετα έπιφάνεια' ή κρούστα τοΟ τυροΟ), al'l:oι 
noιA-norr. bA.rkr, μισ-Υι"μ. bork. (φλοιός δένδρου, 
δέρμα)' ίΙ; !αιπ. βΙΙσ. ·bher-, δ"lλQύσ"l~ ivtoιueoι ιiνώ
μαιλον ίπιφΙΙνιιαιν' π~ΙSλ. χιι.Ι Ιαιπ. *bhreg- (βλ. ίν IPQll> 
ίν τιj\ Νορδ. brolc (~έρμα χοΙρου). 
hPKfIcIίι -Ι&-, αι! αΙ 8υγατέρε) τορ "'6~HV1'OS' 

(βλ. λ.), αl τρεΤς Γοργόνες, Σ8ενω, , Εύρυόλη καΙ 
Μέδουσα. 

.όρκος, 6'-!P6fHV," (βλ. λ.). 
φορκ(Μ;, ιt, 6,,' λευκός, πολιός [πρΙSλ. Ήσυχ. 

CφoeH6,,' "cvx6", :ιιο.ι.6", Ivo6,,» ι 9αll. berth (<= 
, ACΙ'l:. ηlΙIduι, ρulcher), yo'l:e. b",'rhts (λόμπων, κά8α
ρός, διαυγής), παιλ-Υιρμ. berAht, μισ·Υιρμ. berht 
(λαμπρός)" παιλ·ηΟΓΓ. bi"'rtr (φωτεινός, κα8αρόςl, 
ιiyyλ-oιιΙ beorht , (λαμπρός, διαφωτισμένος) (π;;.ΙSλ. 
ciπλ. brtght), μ'ο-rι~μ. br4then (φέγγω αlφνιδΙι..ις 
καΙ lσχuρGις), Υιρμ. ιιι, oυνθιt. ίν χυρ. ό~6μ. Bert
-bert, -brecht, )'18. ber'ZIA (ό σΤτος άρχΙζε ι νό 
λευKόζr:ι), οαινσχρ. bhrιIc,_te (φεγγοδολώ, φωτΙζω), 
ιτcιρcιλλ. ' '1:41 bhrιIJ_ti, Zιν~. br![z&III, λιθ. ",py-br'szkls 

(a(ιγή), ιτcιλ-σλcιυ., ρro- brezg" (λυκαυγές), ιiλδ. bAre 
(δΑ,δ-Ι) (-λΕυκός' σΤτος)' ~ ίαιπ. tbherek-, *bhe

r.g- (φέγγω, λδμπω)'* bheret- ιΙναιι πιθ. ίπίχ'1:. ίχ 
'1:06 *bhere- (λαμπρός) ίν '141 παιλ' Υιρμ. bero (δρ
κτος), λ18. ~AΙ (φαιός), πρΙSλ. ώα. παιλ-σλιχυ - broni1 
(λευκός, παρδαλός), ιταιρ' Ήουχ., cιpae';".I · .ιαμ:ιιe';' 
",,», πcιλ-yιρμ., μιο-rιρμ. brtιn (λαμπρός, φαιός) 

('λ. '.~ wWιι)' ιτcιραιλλ. 'l:ιj\ *bhere-k βιιο . μιtaι μιχ-
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. 1φΟ!! 8aμ. φCllν~ be'~k-; bhere.g-, σCΙΙνO)lΡ. bhUr J.-9, 
πcιιλ-σλcιιυ. brez.' βλ. )ICII! 'ν φ,uγω. 
φόρμΙΥξ, -'yror, "ι ' εΤδος κι8όρας (πcιιρoμ. ~ρ6, 

τήν ~ρπcιινl, τό όρχαιότατον τών έγχόρδων όργό
νων τών 'Ελλήνων όoιδCιν, )ιυρ. δι τό μουσικόν 
δργανον τοΟ. Άπόλλωνος' 'Ιιτο πλOυσ.ιώτCΙΙΤCΙΙ πιποι
χιλμίνη δι' 'Ύ)ιολλήτων δlCΙΙχO~μ ήσΙCιιν ,)1 χρυσο!l, 'λι
φCΙΙντoστo!l, πολυτΙμων . λΙθCιιν (πρδλ. )lcιιl 'πΙθ. nce'
HD'-'-tfr, c!a,&ι,u'1), XCΙΙΙ ήτο ΙπτΙΙχορδο" 
. • Eτvμ.1 φ6ρμ'Υξ' φoρμJζfllJ' χcιιτιX τήν Itcιιλcιιl6τι
ρον ίπιxρcιιτ06σcιιν ίτυμo~. "ι λ. π~ι;Yίλθιν ,χ ' το!! fP4efllJ, 
φof/Cf», ίπιιδή 'ιιτο 'OP'!Jtij (χCΙΙί XCΙΙθ' Ήσιίχ. cι) .. oir . 
&Sμο'r' φ.ρoμi"" H,Heσ-)' ιi~ιδ6θη 6π6 τινων ιΙ, 

. τήν ρι~. φριμ- των φρ1μfllJ, βρ1μfIIJ (βλ. λ. λ.I, elιX δ. 
τΤΙν χcιιτciλ . πρδλ. τιΧ ίν ρα'-ΠΙΥξ, ρυΡ'Υξ' xcιιτ' l1λλoυ~ 
ίν τούτοι, 098"' 'τcιιίiτcιι .!}στ~θOίiσl, ιiλλ' ή λ. ιΙνcιιι 
συΥΥ. τφ σcιινσχρ. bhr .• m.rό-1}. (μέλισσα, χυρ. ό 6ομ. 
&ιν), πcιιλ-yβρμ. bremo · (60ίδόμυιγα, όλογόμυιγα), 
ρο!. brzmiec' (όντηχώ, 6ρμ6ω), πcιιλ-σλcιιυ. brezd_tl 
(-λcιιτ . lon.r_), {q.n. βiσi, bherem-' &.πλ~Hί".ι?o, 
τόπο, ·bhere- ίν τψ σcιινσxρ. b.mbh_r.-I;ι (μέλισσα), 
b&m-bh.riίll-I;ι (μυΤα, μέλισσα), xcιιΙ λιθ. (~νιυ ιiνoι-

διπλ.) birbtl (60μ&ι) . . 
ι,ορμιςω, μeλλ . -lcrfllJ, δCιιΡ . -ίξω' παlζω τήν φόρ

μιγγα, κι8αρΙζω. 
φορμι"τιΚ, -ov, δ, δCιιΡ. -Ης' ό πα/ζων, τήν φόρ-

μιγγα, ό Kι~ριoτής, . 
ι,oρμlς, -ίδος, ή, (ιποχορ. του φοeμ6r' μικρόν κα· 

λό8ιον. 
90Pμo-ρpδ4piw <f! ι,ορμορσ9Cω), μιλλ. -ιtρω 

(φοeμόr+ιαπ .. ω)· ρόπτω φoρμoν~. συρρόπτω (κα
τασκευόζω) σκεπό9ματα έκ σχοlνου (ψ68ας χ.τ.δ.). 
- Πι:ιθητ. , . ρόπτομσι ώς φορμός a μτφρ., περιπλέκο· 
μαι, έμπλ-έκομαι, (μπερδεύομαιι . 
φοΡμ6ς, δ (pefllJ)' πδν σκεΟος πλεκτόν έκ σχοι

νΙου f! καλόμou ί 1> πλεκτός κόφινος πρ6, μιτι:ιφο
ρc1ιν σΙ,;ου, l1μμου χ.λ.π. 2) στρώμα πλεκτόν, . λι:ιτ. 
stor •• Ι ώσ. ναυτικός έπενδύτης κατεσκευασμένος 
όπό χονδροπλεγμένον Oφaσμα.- 11 μέτρον σιτη
ρών. [δι"'τυμ. βλ. ίν φαeΟr). 
φ6ρ0ν, "ov. τ6 · =λι:ιτ . forum.: Φ6ρο" 'Annlov

ΑρΡΙί Forum, μικρό πόλις έπl Τι"\ς ΆππΙος όδοο • . 
. .,όρος, δ (φlρω)' ώς; χι:ιΙ νσν. φόρος, τό εlσφε
ρόμενον, τό κατοΒαλλόμενον, τό χρηματικόν ΠΟ· 
σόν τό πληρωνόμενον ύπ6 ύπηKόω~ εΙς τό Κρό
τος τοο όπο/ου εΤναι ύπήκοοι, Τι δπως; π. χ. (J1l6 των 
νηoιCllτιίlν Έλλήνων ιΙ, τοίι, Άθηνι:ιΙου, 11 ilno ... ,ue» 
φ6ρο,,=όποτlνω φόρον (πληρώνω, καταδόλλω, φό
ρον) ιι φ6ρο" " .... oμσι~μφωνώ νό πληρώνω Φ<>- . 
ρον Ι .. α" .. ω φ6ρο" π6λ.ρι~όρlζω τόν όναλογοΟν
τα εΙς έκόστην πόλιν φόρον (έπι66λλω φορολογl
αν) 11 φ6eοv 1'Ιπο"ι'-t)r-ύποκεlμενος εΙς τήν πληρω
μήν φόρου. [φ6eοr' φoe6r' φορά' φορΙω (βλ.λ.λ.)· 
δι' lτυμολ. βλ. φιιω). . 

φορός, ." (φιρω)' 6 φέρων, )ιι:ιl "ή: 1) ό ώδών 
πρός τό έμπρός Ι ίπΙ ι1νίμοιι, o(jριoς, εύνοΤκός, λοιτ. 
secundus (πρδλ.lπ/φοeοr) R ό τε/νων πρός τινα κατ
εύ~υνσιν. 2) μtφΡ., 6 συντελών είς τι, ό εύνοί
κ6ς πρός τι, ό προόγων ΤΙ.- 11 εΟφορος, καρπο
φόρος, γόνιμος. 
φορτ-δΥωΥCω, μιλλ. -ιtρω (φOρ .. cιι)'ωy6~) · φέρω 

(μεταφέρω) φορτ/α U ίπΙ Ιμπoριχιilν πλοΙων (φορτηΥιΙΙν), 
φέρω φορτlον, μεταφέρω έμπορεύματα. . 
ι,ορτ-δΥωΥ6ς, Ο" (φ6e .. οr+αrω)· ό φέρων (με

ταφέρων) φορτ/α Ι "ovr φoΡ"CΙ)'ω)'O" - φορτηγόν 
πλοΤον, έμπορικ6ν πλοτον. 
φοΡΤ-ΙΙΥCω, μιλλ. -JjcrfIIJ (φο,"Ι"'Ι)'6r)'- φOΡ"CΙy" 

ΥΙω (βλ. λ . Ι . 

ι,οΡΤ-ΙΙΥι_ός, tf, δ" (φoer'1f6r)' ό όν"κων εΙς 
τήν φορτηγ/αν (εΙς τήν μεταφορόν φορτlων), fι ό 
κατόλληλος δι' αύτήν .Ω πλοίο" φοΡ"'1)'ΙΗο,,-φορτ-
ηνόν, έμπορικόν. . 
φοΡΤ-ΙΙΥός, ο" (φ6ρ,,0,+'γω)' dI, τ6 φoe"oY,fIIJy6r, 

ό μεταφέρων φορτ/ο, ό fμποΡος, Ι ίπΙ πλοΙου, ώ, 
xcι! νσν, φορτηΥόν πλοΤον, τ6 μεταφέρον φορτ/α 

έμπορευμότων, τό φορτωμένον.-cII, oUΣ. d φoe .. - · 
'1yo~=ό όχ80φόρος, ιχαμόληςι, ι6aστόζοςι,ό . με
τακομιστής φορτ/ων Ι ό έμπορευόμενος, ό fμποΡος. 
φορτ'ςω, μιλλ . -Ιρω (φ6ρ"o~) '. φορτώνωί γε~lζω 

μέ έμπορεύματα Ι φoρ .. /CΙ φο" .. lζφ · ... "dr=φορτωνω 
μεΡΙKOUς μέ φορτlα, . τoi:ις φορτ.ώνω (τούς γεμ/ζωl 
μέ έμπορεύματα.-μίσον, .. ιί μιΙο"α φoρ .. ΙζOμCΙΙ
φορτώνω εΙς τό πλοΤον τ6 μικρότερον μέρος τ"ς 
περιouσlας μσυ.-Πι:ιθητ. , μτχ. πι-χ. naφoencrμi"or-
6αριοφορτωμένος. 
ι,oΡT"'~ tf. δ" (φ6I"0~)' ,πΙ προσώπων, ώ, χι:ι! 

'νΒν, φορτικός, 6aρετ6ς, έ.π.αχ8ής, 6χληρ6ς, όνια
~, πληκτικός Ι xuΔΑ1'oς, 66ναυσος, ιχονδρόν8ρω
ποςι, πρόσΤυχος.- Ι ΙπΙ ΠΡΟΙΎμΙΙτων, φoenHt) Ηωμ
φιJΙcι-XUΔΑlα (ταπεινή) Kωμ~δ/α . 
φορτι .. ώς, 'πΙρ;:ι. του φoρτ,ιc6,' κατό φoρτι~6ν 

τρόπον, xυδalως, 6αναύσως, όγρο/κως. 
ipop1'fov, τ6 (φ6e .. οr)· ώ, χι:ιί νυν, φορτ/ον, φ6ι;> . 

τος U φορτlον πλοlου, τό έπl ' τοΟ πλο/ου έμΠΘρευ· 
ματα, τ6 φόρτωμα D ίν τφ πληθ., έμπoρεύμα~α.-: 11 
τ6 φορτlον Τι"\ς μήτρας (τι"\ς κοιλlας), . τ6 fμ6ρuον, 
τό μή γεννηθέν εΙσέτι. _ . . _ 

ι,op1'f .. , -ldor, ή (φ6e .. οr)· (ίνν. "cιιv,,>, ω, τό lfOV r 
φOΡ"'1γ6~. dAHcir, 7«νλο, (βλ. λ. λ.), έμπορικόν ηλοΤον, 
φορτηγόν. 
φόρτος, δ (peoo)' ώ, χοιΙ νίiν, q>όρτος, φoρτ~oν, 

66Ρος, δσον δύναται νό 6aστόσr;ι δν8ρωπος Τι ζ~ν 
II φόρτος πλο/ου, φορτ/ον πλοlου, «φορτlοι n μτφ?, 
φ6e .. οr HCΙHιi1f=φoρΤ/Oν ΟΟό δεινό, δπειΡα δεινό.
Ι πι:ιρ' ι1ττιχοΤ" κό8ε τι τό φορτικόν, XUΔΑToν, «πρόσ-
τυχονι, 66νauσoν. • 

φορΟνω'--φιίρfllJ' lπΙ ~ιίμ,l" ζυμώνω, όνακατωνω 
1\ Υ.ν., ώ, ,;6 μolv.., «λερώνωι, κηλιδώνω, μολύνω, 
μιαlνω. 

'Enιμ., φορν_. φoeV •• fIIJ· φoev .. 6r· φ6ev~' ί, 
lι:ιπ. ρ . *bh.reu-, *bheru-, μοιρτυροιιμίνων 'χ των Ιλλ . 
nοeφιίeω χι:ι! φtιρfIIJ (βλ.λ.λ. xcιΙ 'ν φ,lcιe,φevαρρoμαι). 
φOρUσσω, μaλλ. -fcιo' = φορν"fΙΙJ (βλ. λ.), μολύνω, 

. κηλιδώνω, . 
. φoρtlT6ς, δ (φaροο)' πδν τ6 ύπό τοΟ όνέμου παρα
. συρόμενον (ώ, τό crveφιτοr lχ τοil CJ1ιρω), Π.χ. δχυ
. ρα, φρύγανα, cσκσυπΙδιαι, cροκαν/διαι, .λοιτ. quis
qulll.e :1 cDO. δχυρα, χόρτος, πριονlδΙς:1 Χλπ . χρησι
μοποιούμενα διό τήν σuoκευασlαν πηλlνων όγΥεlων . 
96ως, τ6, ίπ. 'ΧΤΙ';. ,Χ ';06 φώr (βλ. λ . ). . 

. ιΡόωσ-δc, 'πΙρρ. (φciir)' εΙς τ6 φώς τι"\ς "μέρας. 
φρσΥΙΙΙιον, τό ' ώ, χι:ιΙ ν6ν, φρογγέλλιον, μόσΤΙξ, 

μαστlγιον, (ι60ύρδουλαςι), λι:ιτ. f/_g_/lum. 
9ρσΥι:116ω, μιλλ. -rb.fIIJ (φecιγ.'-'-ιo,,)· μαστιγώ-

νω, λι:ιτ. fI4·ge//o. 
φρδy~νaι, ;'11;:;'1'. πι:ιθ. «ορ δ' τοϊί φιάροοο. 
9ρδyfισoμaι, πι:ιθ. μιλλ . oτo.q φeαoρω . 
.,ράyμa, τά (φριίρρω)' ώ, χι:ιΙ νilν . φράγμα, φρα

γμός, φρόκτης, προφυλακτήρ, περlφpaγμα έκ πασ
σόλων, ΧαΡ6κωμα, όμυντικόν φρόνμ~· 
9ρaΥμός, δ (φραροω)' ώ, χιχ ! νυν, φραγμός, τ6 

φρ6ξιμον, τ6 κλεlσιμον 11 τ6 διαχι.ιρlζει\l τι όπό τι
νος, τό διαχώρισμα, μεσότοιχος.- 11 ώ, ,;6 φ,ά)'μσ 
(βλ. λ.) , φΡ6κτης, περlφραγμα, χαρόκωμα. 
φρ{ιyνiίμΙ'=φρcίρoι» (βλ. λ.l. 

, φρδδάςω, μιλλ. -αρω' ιi6ρ. οι' Ιφρα δα ocιι , )(οιΙ ποιη:.. 
φρcίNρocιι (φρcιιdι)' όμιλώ περ/ο τινος, τό κα8ιστω 
γνωστόν. . 

φρδδlι, ofj (φράζοο)' .νόησις, φρόνησις, σύνεσις, 
γνώσις.- • ouμ60υλή, προειδοποlηοις, ύπαινιγμός. 
φρδδiκ, .~ (φecιι!ιt>. αυνετός, νοήμων, φρόνιμος 

I1 fμπεΙΡος, ciντΙθ. τφ ΙΙφecιdt)r (βλ. λ.). 
9ρδδμoΣUνιι, ofj (φeddμω,,)' νόησιc;, εύφυΤα, σύν

εσις, φρόνησις Ι έπιτηδειότης, δεξιότης, έμπειρlα. 
9ρδδμων, Ο", Υιν. -ο"οr·(φedtω)·-φeαδt).(βλ. λ.), 
.Ρλ'IΩ, μιλλ, φeάρω' «6ρ. ι,,.' Ιφeαρσ •• 11. φραocι 

)ισιΙ φeάΡOcι' ΠΡΧ. mφeQHcι' ,π. ι1όρ. δ' πΙφραιJo" f! 
,mφeαdo". «πρφ. nlφiD"'a,,, fι nιφecι,uμι"· ,· δει
κνύω, ύποδεικνύω, δηλCι 8 λέγω, διηγΟύμαι, δηλώ, 
κηρύσαω, έκφωνώ, έξηΥοομαι, έ"κφρόζομαι. 2) μιτ~ 
lΙοτ. προ ο; χι:ιΙ ΙΙπρφ . , συμ60υλεύω τινό νό ... , τόν όδη
yCι νό ... , τ6ν πρσστόσόω (τόν προσκαλώ) νό ... , τΟ(1 



- . m ... ·· 

"aραyνtλλω ~νά.;'''I6σ. xaιΙ «πολ., συμ89ύλεύω, διδω 
γνώμην. J) μιτιk οιΙτ. ΠΡΟΙΥμ., σιtμcιnι mφ,o .. -
έδωκΕ. σημεΙα , (έδωκεν όδηγ/ας διό σημεΙων, διό 
σuν8ημάτων) "φ,σ,ιιιι "aael - κάμνω σύν8ημα διό 
τι\ς .χειρός.- U μ'αον IιOtΙ ποιθΥΙΤ., φeιi'oΜCΙΙ' Υ' 'ν. 
ΙCιιν. πρτ. fIfCI'~OHΠO' μιλλ. φeσσoμcιι' l1'α. ιiόp. οι' 
Iφt&Hμfft', ποιθ. lφeιfolJ.rιfll· ποιθητ. ΠI,Χ. mfIfCIlμcιa 
χοιΙ -flfΩσΜCΙΙ/ λέγω κατ' έμαυτόν, συζητώ κοτ' 
tμαυτόν, Qκέπτομαι, συλλογ/ζομαι,' άναμετρώ, φαν. 
τάζομαι, ναμ/ζ-ω Ι αιιX~ιk ιixoλoιιθιΤτOΙΙ 6πό al+de'fI~. , 
μΙΙ , cΉι cJj φιάσα." ιτ μ σοιώσιιr-σύ δέ σκέψου 
(αυλλογ/σου), δν 8ό μέ σώσr.\ς Ι CΙμφl, φeci'Ofll~aa= 
σκέπτονται διaφ6ρως, φρονΟΟσι διάφορα, διχογνω· 
μΟΟσι. , 2) σχεδιάζω, έπινοω, μηχανεύομαι, περl 
τινας (διά τινα), σκέπτομαι, διανοοUμαι, σκοπεύω, 
κάτι δι' ώτόν. 3) μιτ' οιΙτ. IιOtΙ «πρφ., , σκέπτομαι, 
ύπο8έτω, πιστεύω, φαντάζομαι, δτι... 4) παρατηρώ, 
όντιλαμ66νομαιl λαμ6όνω γνG!σιν, 6λέπω, έννoCJ, 
KoτaνoCJ. δ) φυλάττω, naραφυλάττω, πραφυλάσ
σo~ι, λαμΒάνω τά μέτρα μου, προσέχω (μιτ' οιΙτ.). 

Bnιμ., φιά'ιιιι' φeαlιf' tpealιf,,' φeάlμΦfll' φeά. 
σι, (*φeάσσι,,)' tpeaoι'V,,' αxo't. 'τιιμολ.· -ςό θ.μ. φeβl· 
('φ' δαον ΥΙν'fj διχτόν δτι (·wOI-) , διίνοιτοιι ~ιx θιlll
PYjB1jCIuyy. τ/jί φι;'" (βλ.λ)· 'ιkν δμlll, tpeal- (·gvhtd-, 
'ώΤ8 CIuyyavaliIt πρό, τό αοιναχρ. hrιIdAte (όντηχώ)' 
Υοτθ. gretAn (κλα/ω, δαKριJω), πoιλ·yι~μ. gruoz&n 
(άποτε/νω τόν λόγον πρός τινα, χαιρετΙζω), λιθ. 
glr~tl (όκούω), ποιλ-πρωαα. gerd&nt (λέγω). 
φράν, 'fι, Υιιν. φeΩfII6" διιιρ. "ντΙ φρ;'" (βλ. λ.). 
φράξσντο, 'π. Υ' πληθ. !ώα. ιiop. οι' το!) φ,σσσιιιι. 
tpάξσς, ασα, .fII, μοςχ. «Οι'. /&' τ08 φιάσσιιιι; 
tpάσδω, δCιιΡ' ΙΙντΙ φeά'ιιιι, 
ιrρcισδc'ς, ιίσα, ~fII, μτχ. ποιθ. ΙΙορ. /&' τοli φeά'ιιιι. 
φράσσσντο, ιπ. Υ' πλ ηθ. μ'α. ιiop. Ίί' του wd,oιι; 
.ΡΑΊΣΩ, ιi'tt. -τη .. • μιη. -ioιι' ΙΙόρ. ιι' lφeσ~' 

ποιθΥΙΤ., μιλλ. φeΩ,,}σoμcιι' ιiόρ. οι' ltped"lJ.rιfll· ιidj). 
β' Ιφρ!)'fΙfII' ΠΡΧ . mtpeayμaa.- πιιρ' «'t't. παροιτΥΙΡΙΤ
τ/&ι 'νΙοτι μιτάθιαι, Υρ«μμιΧ'tιον: 'φ4e~αιkιι ιiv't! 
wdfaoιkιa, mφoιeyμa. «v'tImtpeayμaa, φoιeH~d, 
«v'tI φeσH~6,,' ώ, χιιΙ νυν, φράσσω, περιφΡάσσω, 
περικλε/ω (περιβάλλω) διό φράγματος, έγκλε/ω μέσα 
εις φράγμα, πάντα δ' 'tOΙU'tOΙ μι'tdt 'ti'j, 'ννοΙα, .~, 
προα'tιιαΙιις;, -ςη, iξιιαφιιλΙαιω, Ι δθιν, προστατεύω, 
69φολΙζω, όxυρωνω\\φeάσσιιιι δlμa, δnλoι,=έξασφo· 
λ/ζω (περιφΡάσσω) τό σωμό μου διό τών δπλων 
(διό της πανοπλ/ας)ί όπλ/ζω έμαυτόν, έξοπλ/ζομαι 
- oG't1lt χαΙ ίν τφ μίtlφ, Ιφeάξαπο ~ό ~ιί"o,=έν
/σχυσαν (έξησφόλισaν) δι' όxυρώ~ων τό τεΤχος \\ 
'ν τφ !ώαφ, ώ, ιiπόλ., φράσσω έμαυτόν, ένισχύω 
έμαυτόν, ένισχύω τά:; όχυρώσεις μου.-ίν τφ noιBYj't . , 
περιφράσσομαι, περιβ6λλομαι διό φράγματος, όχυ· 
ρώνομαι: φea"lHfII~I" σσΗ8σΙfll=-περιφροχ8έντες διό 
τών όσπ/δων Ι «πολ. natpear,ufllo, = ώπλισμένας, 
ώχυρωμένας, πaρεσKευoσμένoς πρός δμυναν, έξ· 
ησφολισμένος.- Ι στήνω τι ώς φράγμα (ώς προ· 
πύργιον, ώς πρoφίJλακτt\ρα): ' φeσξαfll~Ι' 16ev IoveI, 
.dHOr ασH8~'=συYKλε/σαντες (συνόψaντες στενώς) 
56ρυ πρός δόρυ καΙ 6σπ/δα πρός όσπ/δα (cfιατι νό 
σχηματισ8t.\ εΤδος φράκτου) Ι φeάΙαπι" ~ά y~eea 
-στfισαντες τός όσπ/δας κατό τρόπον i:ιστε νό 
οχηματ/σουν Ινα συνεχη φράκτην.- .1 άποφράσ
σω, κλε/ω έντελώς, γεμ/ζω έως έπάνω Ι μτφρ., παρΟ
κωλύω, έμποδ/ζω. 

'Bnιμ., φeά~σιιιι (·wαιιJι»)· wά1fllVμι.(φ4e1fllVμι, 
Ήαιιχ. Ε. ΙΙ.)· ,πρδλ. Φωτ. cφ4eΗ~ισιkιι' ~ό φeσ~"," 
• ιkιι.· fIfCIΥμ6r' φeάyμa {Έπιδ. φσpxμa' ·~ι-men·; 
πρδλ. Έπιδ. φd,Ιι,γ ~,)σH~O'" πρδλ. ·HeIuX. 
«φVιHO,,· ·~ιί%o".: λιιτ. f&r(lo (&r <r), f&rtlm, Ί,θ
qυenι, λ18. bruk{.ι, bNktl (ώ8ώ, σπρώχνω), brWιklis, 

brunklys, , πιιλ-ολιιιι. · bruttι (Kaρφ/Oν, γων/α), AI'tt. 
br&nktl (πaρaκε/μενQς, συνεχής), , Ιρλ. b&rc (6-
φθovl9)' χιι':ι -ςινιι, φeάσσι» (Ιιιπ. *bhrQk.jδ, ρι~. 
bhr.nk- :bhr.ng.. iν ~Φ χιιλ,ήοΓΓ. brelck&, μ8α·Υιρμ. 
brlnk (λόφΟς). ' , 

'IfNIOTI\ρ, ~eo", δ (φeά'ΙΙΙΙ)' .ό φρόζων, ό πληρο-

. φορών, ό δεικνύων, ό όδηγός (περl τινα; ΠΡι&Υμ.) : 
9'@4IIfIn)e d~6 δlδων πληρoφoρlας περl τών ό
δών, ό όδηγός l 'flfClCIn;ea" d&6f11~.' = οΙ 6δ6ντες 
πού μαρτυροΟν την ι'ιΧικ/αν('πΙ ώ;ιιαμ'νCιιν Ι;;ιρων) • 

.,..ιιστωρ, -oe06, δ (9'1(Id'ιιo)':::;:::φeσan)g (βλ. λ.l. 
9PiTIIP, ·.gor, fj φρι",ρ, -oeo,. δ, δωρ. 9Ρδ

τiιp, Ιων. wιlιτιιp (φeάτeσ)" μέλος tpeci~eσ" (βλ. λ.), 
U φeά~.,., fι φedQear-ol όνήκοντες εΙς τήν lδ/αν 
tpeιi~eoιfll, τό μέλη τt\ς lδ/ας άδελφότητος fι φυΜς 
(βλ. tpeιi~ea), λιιτ~ curl&Ies Ι 81σάΥοιι ~~" vldfll ιl" 
~oi1f φeά~.,α,-έγγράφαι.τόν υ16ν μου εΙς τούς κα
ταλόγους της φυλ/'jς μου (αιιν'διιινι ΙS. -ςοΟτο, δτιιν 
'νηλιχιουτο) Ι ~H lφuσι wά~ιecι,-δέν άnέKτηoεν 
όκόμη (χιιρ. δtν έφύτρωσε, δtν έΥέννησε) τούς 
φeά~ιeά, ~ov (τούς όμοφύλους του), 't. Ι. δέν ένε· 
γράφη 6κόμη εΙς καμμ/αν φoι~eIoιfll (μ8'tι!ι λοΥοπαι· 
xτιxη~ vli'.ΩI' πρό, oςotί, φeααΠ;eαr (βλ. φeaon),) 
6c16rta" τ. Ι. «δtν t6vaAE άκόμη, τούς πολιτικούς 
του όδ6ντας). 
Έννμ.ι φeάnιe' φeσ~Q)e·ΠΡδλ"Ηαιιχ.cφeιtnιe·d"'l

φ6ρ' φe';~e" ι αιιναχρ. bhra'ta,·, Ζ.ν"" bratar-, .δο't. 
br&er-e, πιιλ·πιρο: br&ta, ιipμ. elbAyr «Ιιιπ. bhrιltδr fι 
*bhrater··e- προθιιμ:' -Ib- (bl- (br- χιιτ· ιiνoμ.). '!'ιιν. 
elb&wr (lιιπ. *bhratrόs), Aoι't. frater, δαχ. f,&trύm, 
δμδρ. frAtπ.ιm, frat,om (=Aoι't. fr&trυm), πιιλ·ιρλ. 
brathir, 9011. πληθ. brodyr, 'ν. brawd, yo'tQ. brQ
P&r, πιιλ-Υιρμ. bruoder, πιιλ-norr. brόd.r, πιιλ-αλιιιι. 
br&tήi, br&tiί <bratrrj& (=όδελφότης)-φeσ~IΙίί, 
πρδλ. αιιναχρ. bhrtιtrΥ&m(=6δελφότης) πιιλ·πρωοα. 
brίi:tI, brote, λιθ. brόιίs, AI't't. brδlίs ιόδελφ6ς). bro
ter'lls (μικρός άδελφ6ς)' Ιιιπ. ·bhrater- (6δελφός). 
φpaτoρlΙΙ6ς, ιt, όfll (φeά~cιae)' ό άνήιι:ων εfς φeά~ 

~eσ" (εΙς φυλήν). . 
ιΡΡάτρσ fι φΡάτριι, tι, Ιων , wιlιτpιι, δωρ. πάτρσ, 

πιιρ' ιi't-τ:. 9ρστΡΙσ χαΙ φcιτρlσ χιιΙ φάτρσ' χιιρ. ό
δελφότης 11 φυλή, γένος, οίκογένεια, 68ρσισμα 6τό · 
μων συνδεομένων διό συγγενε/ας: Heifll' ιι"ιJQα, 
_Z1l φeιt~ea" ώ, φeιi~I" tpetiJel1tpafll deΙ;1l1=διε· 
χώριζε τούς δνδρας (τ.ούς πολεμιστός) κατά φυλός, 
Τνα μ/α φυλή 6οη8ι:\ τήν δλλην 8 ιiΡXιxω, πάν'tω, 'fι 
φΡι&'tριι iCI'tYjpICIto 111' διαμοίι, ιιΤμιι'tο, Ι ίν 'toli'tot,.- • 
'ν Άθήνιιι" ύποδια/ρεσις της φuΙ;Ι", ώ, ίν ΡώμΊι tι 
curI& -lj'to 6ποδιιιΙριοl, -τ:fj, trlbus Ι fxciCI't,,! φνι,; ouv
'XIt'to ιiπό -ςριΙ, φ4~eα" fι φoι~eIa" των δποΙων τιχ 
!ώλΥΙ 'χαλοιiν-τ:ο φed~ae.r fj φed~oea" δπbl, -ςCι μ,λη 
,;i'j, φultj, ίχιιλοl!ν'tΟ φuu~aa, χαΙ iν ΡώμΊι tDι μΙλη 
'ti'j, trIbus ixΙXAol!v'to trlbuIes, χιιΙ τιk' μίλ Yj 'ti'j, curla 
'χοιλοΟν,;ο (υΓI&ΙθΙ (tι λί~ι, xoιpciYI'toιt ί~ -lj, ρΙ~η, 
χιιΙ tι Aoι't. frater, χοιΙ χιιρ. αΥΙμ. άδελφότης). 
φpδτρlσ, tι·=tp,Iί~ea. ' 
φΡaτριάςω, μιλλ. -άσcιι' άVΉKω εΙς ,.~ν aδτή\l 

φea~eIoιfll. . " , . 
9"Τρι-άριιις, χιιΙ φpδτρl-σPI04iι -ov. Ιδ (φeσ

~eIa+cIe"oιι)' ό πρόεδρος φρατρ/ας, λιιτ. maglst.r 
curla •• . 
φpdτ'ρίoς, α, Ofll (φeά~ecι)' ό άνι'ικων εΙς φeιJ

τeσ", ό ένδιαφερ6μενος διό φρ6τραν Ι ίν Άθήνιιι, 
tnl8. τοΟ Διός καΙ της Ά8ηνδς, διό'\ι οΙ θιοΙ , οδτο,! 
'AιxtpIliovto χιιΙ ώ, προα'tιi.'tΟΙΙ -τ:ων φριιψιω.,. 
~Τ"" ιi't't : ιiντΙ φeάσσιιιι(βλ. λ.~ . 
φρdτωρ, -oeol, δ' βλ. tpednιe. , 
.ΡΕ .. -Ρ, τό, Υιν. φ~τo,' !φν. φpcrap, Υιν 

w.IcI~o" ,;6' ώ, 1tIII νΟν, φρέαρ, «πηγάδι» n ιιηγή, 
κρήνη, c6ρύσις» Ι δεξσμε\lή Οδατσς, «στέρνο», 
~xα6oύζα~; λατ. ρuteus 11 6γγεΤον (δοχετον) έλα/ου. 
Έννμ., ",~ae. -α~o, (*φetjFae. ·στο,,), δμηρ , πληβ • 

φ,+I~α ('αφιιλμ. ΥΡ. φe.Ια~α) (Ιαπ, θιμ. ·bhreVΊ}-: 
ιίρμ. aIbIur «·&Iblvar, l«π. ·bhrevt-φetjFae), Υιν. 
&Iber- (πηγή)' μι'tιι,Π't. βιιθμΙ, ·bhrun· ίν τφ Υο,;θ. 
brunri&, ηιιλ-Υιρμ. brunno, ιiyyλ-σιι;. burn& (πηγή) 
(germ .• brun~, 'wbrunen- *brunn·" βάαιι 'tO!l 'taAItI 
-ςιιΙοιι 'toli'tou brunn ' ίαΧΥΙμιι:;ΙαθΥΙασν ' 'tdt·brun~ 

*brunn.n)· πρl5λ. IιOtΙ μια-φλ. Ιlρr&, Υιν. tlpr&t (πή
γή), λιθ. brldutIs (t:!800μoI διό της 61ας πρ6ς τό 
tμπρός), ριιιαα. ' bru)4t' (τρέχω ώς ρύαξ), AI'tt. brau-' 

' Ιlgι(λόγνoς, όσελγής)' ί; Ιιιπ. βάαιω, bhereu· 
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bhr8U, bhru-, Iloιp",upouμj~'!J' 'χτό, τιlν I)')'ιιι~ &πό 'tol) Ι_ιο->-W"σιιιι. · ιϊορ. -"",,σι. -φe'Ι" -Ιφerιασ. 
αCΙΙν01φ. bN.ιrv6η (τaρaχή τοΟ' Mcπoς). bhυrv6nl-J;1. .. Ιφιιrιoσ". 6ποτ. -φetfαn. ίν. ιϊπι-φ. -πιφeΩNΙ' πρ15)'. 
(6νι'ισuXoς. όεικlνητος), np15),. παιρ' 'HoUX. cφaι,v· 'Houx. c.Ιαφejj,,:ι.ι : .Ιdάξσι. ι"ΒΥΧ_'" ι σαινσχρ. bl
,μ,. ι:οι,.",6, •• ιιVs., φιιΝοοομιιι. θ(iq.x. /JeV- -bh&r-fi: φieΩI ' ίχτό, των δμαιλων ~ο~'tων τύπων δπ
Ι:Ο". ιι,νι:ο,. ιϊ),δ. brum, bruιnε (ζύμη), ferv,δ. ferveδ, d.pxouν χοιΙ l1λλοι , ίψ οΙ, PAiItIt · τι, τό -Τrιμι ACItIl15ct· 
de-frutum (κρασΙ ' 6ραστ6). lρλ , berb&im (6ρόζω), '10'1 i .. ιϊρx~ τό .σύμπλΙΎμοι φe. ' ι:.[ τυποι ι:.δτοι εΙναιι : 
bruth (κο:ισων, μαν/α). brulth' (ψήσιμον), bruthe (6ρσ- -iφerιHσ, -iφeano, πι-οστ. -tPe.,, · «πρφ. -φi/ΙαfJoιι.ι, 
σμός), ποιλ-Υιρμ. · br/uwan, ciπλ·σαι,. · brι!οwan, (όνα- ''1_ -φeΙrιμι. πρτ.lξ_φeΙομa" (Τι lξιφeΙ.μ.ν)· πιX ντ.~ 
KUKQ, όνακατώνω), "Ιο-Υιρμ. brod.In (εΤμαι έν 6ρα- οι ciνIIItipco τύποι προfjλθον ix τινο, βά.σιω, bhere' 
σpιj'J), ποιλ-noΓΓ. branc!, iΎΥλ-ο~. br'ad, παιλ-Υιρμ. (φέρω, προσκομΙζω χλπ.) , (ποιροιλλ. τΥι, ·bher- 'tfj, ίν 
brδ' (δρτος) νΙΟ·Υιρμ. βΓΟΙ (δμ. σ'!Jμ.), δι6τ, 6 Ip'to, .. τφ oCIt'lOXP· bhartl, Ιλλ. φ8eι:. χ . 11.' βλ, 'ν φieω)' 

. ποιρσιοχιuctΙ;ιται, διδι Ι;uμώσιω;. . . .np15A. σαι';αχρ. bharltram (6ρaxI<Jv, διό τοΟ όποΙου 
9PCi"., .". ύδροθήκη, δεξαμενή Ι τ6πος fXWV τις 6aστ6ζειτι), bhόrιman- (συντήρησις, διατροφή), 

φρέατα, ύδραγωνεΤα μαό φρεότων. . lρλ. barn (κριτής, δικαστής), 9αll . barn (κρΙσις), lρλ • 
.... δ"ας, -ov, δ (φeΙσI)' 6χετός φρέατος, όπ6- brath (όπ6φθενμα, όξΙωμα), παιλ-σλαιu . brrati (συλ-

νειος όχετός πρός διοχέτεuoιν φρέατος. λtνω, λαμ6όνω), ),ιθ. bernas (ύπηρέτης), ρωασ. be-
.... ,.ρ, .fίι:o" τ6, [σιν. χοιΙ ποιητ. iνtI φ,Ισ,. · r'mj&, τσιχ. ~fme (φoρτΙoν.)~ . 
.... Υ-διιΙτά .. , μιλλ. -+,σσι (φeι)" + ιInσι:Ωιιιι)' έξ- 9PC-c.tpiixt .. , μιλλ. -tfaOJ (φeΙCιe+όeVααιο)·6ρύσ. 

απατω τός φρένας (τόν νoCΊν), όπατGί, έξαπατGί. σω (όνασκόπτω) φρέατα, «όνοΙνω πηγόδΊα», εΙμαι 
4PPCv-IιrInις, -ov. 6' 6 φρεναπατών, 6 έξαπα· cπηγαδδςι Ι μτφρ., ίπ! διiχνoντoι; χώνωπο, κόμνω 6-

TGίν, ό διαφθεΙρων, τήν ψuxήν, .πλόνος, «ξελογ!α· Ωι'ιν ( << όνοΙγω τρύπαι) εΙς τ6 δtρμα τινός • . 
ατής ι, . ι .'Η'Η, .", Υιν. φe."6,, ItA"le. φeέ"", YI'l. φQ.νών 
9PCY~' -.r, Υ.ν. °80,(φeι),,+cIeIe.r,,)' διΙ,σ- χλπ. ι δσιρ, _Υ, yaν. φισ"ό" δοτ . πληθ . φQαaΙ .

,ω, τός φρένας, f) 6 fXWV dι!σev{σ, τός φρένας i'I τφ πληθ. , το 6πό των μΤΥν. χοιλ"ύμaνον διάφιαιΥμιι 
(τ. Ι. KaλQς προσηρμοσμένος), 6 ύνιής τόν νoCίy, (βλ. λ.), ό κυκλοτερής μCΊς, δστιςδιαχωρΙζει τήν θω· 
όρτΙφρων, φρόνιμος, λαιτ . (ompos mentis. ρακικήν κοιλότητα (δrιλ. 'tYιv χαιρδΙαιν χαι! τού, πνιύ· 
ιppcyO-ΙA-Ikιo, ." (φQ."oβaσβ~)' ή των φρενων μοναι., τδι visc.r& thor&cls) όπό τήν κοιλότητα τι'\ς 

eλόδη, παραφροσύνη, μανΙ ." cτρέλλαι. κοιλ/ος, ~τι, ΠΙΡΙ'ΧΙΙ τδι 6ιτ6λοιποι σπλctΥχ'lαι (τδι νΙ-
ιppcyo-81Iδiις, I~ (φefttι+/JAa/JifNa)' ό 6ε6λαμ- ΙC.Γ& &bdominls). 2) ποιρ' Όμήρφ, φ,';" χοι! φeΙ-

μένΟς τός φρένας, πaρόφρων, μανιακό<;, cτρελλόςι. ".r=ή KaρδΙα καΙ τ6 περΙ σύτήν, τό σΤι'\θος, λαιτ, 
ιpp8νo-y~ ., (φeι)tι+JιtifJoιι.r)' ό έμπoιGιν χα- pr&ecordi& Η ie.IIIPOU,l'to δ' cιΙ φρ'ν" ώ, 'ιι Ιδραι 'tou 

ρόν εΙς τήν KaρδΙαν Ι ό έχων εΟθυμον ΨΙΙχήν, ό σu'lαιισθημαιτιχοu μαι, χ60μοu χ!ΧΙ τ61ν VO"l'ttx61v μαι, λιιτ· 
εύθυμος, dUpYtιl~, χοιΙ Ιπομ'νω, ίσijμοιι'lον κσρδΙα, νocίς, ν6-
9PCYo-δδlitς, ι, (φeι)" + Irιιιoμαι)' ό 6λόπτων ησις, όντΙληψις, λογικόν, όρΜς λ6γος Ο ouxvdt ouv

(καταστρέφων) τός φρένας, ό KαθιστQν τός φρέ_ d.IttItoι, μιτδι του (J.vμΟ, (ιb, 'ν 'ti) φράσιι Ηaι:σ φιΙ-
νας μανιακός. Ν ΗσΙ Ησι:σ (J.vμ6", ~τι, «ντιοτοιχεΤ πρό, το 'ν 't1l 

4PPCY6kY, 'πΙρρ. (φQιP)' = ΙΗ φeeιι6r. έκ (6πό) AOΙtl,l,x1l mens &nlmusque) 11 φe-"άi" lξlαι:σμσι-εΤ-
καρδΙας, «έκ 6όθους Kαρδfαςι, OΙKεΙO&:λQς όπό έσω. μαι fξω φρενων, εΤμαι έκτός έμσυτoCΊ, fxaoa τόc; 
τερικήν έπι8υμΙαν. φρένας μου (xup. fxw έξέλθει των φρενών μου, 
ιΡΡcνο-όόιroς, ο" (φet)" + .Hιιnι:ιιιι)· ό κλέπτων Τσταμαι μακρόν των φρενών μου) η φe."ών Ιntfβο

(6 όφαιρQν) τάς φρένας, ό όφaιpCιν τόν νocίν Η ό 10r-6 κύριος τοΟ λOγΙKOCΊ του, ό fxwv τάς φρένος 
c:ξαπατών (τός φρένος), ό όπατεων. . του, 6 ύνιής τός φρένας IΙIΗ φe."ο,=«όπό τ6 6ό8η 
. .,..yo-ΙισTfις, -ov, 6 (9'ήtι+l".ι:ιt,)· ό λΓ,1στεύων τl'jς καρδιδς μουι, ένκαρδΙως ο If «κισ, φι'''Ο' = 
τόν νoCΊν, ό όπατεών. , . έπιπολαΙως, όμελQς (xup. άπ6 τήν έπιφόνειαν τοο 
.Ρcνο-μiΥιΚ, ir (φιι)ι+"ι"1ΗΙ)' ό fχwv μανιώ. νoCΊ μου). 3) 'πΙ Ι;ιjιω~, τ6 fVOTIKTOV, ή σωματική 

δεις φρένος, 6 παρόφρων. αΤσθησις. ..) φeΙ"., IICtp' 'Ομήρφ χιΤντοιι ώσ. χοιΙ ώ, 
.,..νο-μόρως, ί1tΙρρ. (φet)ιι+μd(lorY 4noι'ltιlv μ6. «fδρα τι'\ς ζωηςι, «αύτή ή ζωή μέ δλας της τός 

νον ίν 't1l φράσιι φ,eιιoμ6,ω, ιroo.Τ" _ νοσεΤν τόν σωματικός δνόγκας», 'ν ιiντιθΙOΙI πρ~, 'tijv ψvχtf", 
νουν, νοσεΤν έκ μανΙας τCιν φρενGίν, . τήν ιiποχωρισθιtσαιν το1) οώμαιτο" ijttI: ιΙναιι ή σκιό 

ιppayo-ιrlιιyι\ς, i, (φnι-tnλrι'1'1ΝΙ)' ό πλήττων τοΟ νεKΡOCΊ, έστερημένη των φιι"ώ" (τΙ'\<; δλης δ"lλ. 
τάς φρένας, ό πρόξενος παpaφρaσύνης,ό καθιστων ύλlΚι'\ς ύποστόσεως). . 
τόν νοΟν παρόφρονα, . Έτvμ.: φ,tf" , ao't. πλ'!J8. (ποιρ' ιiττ., 'ΠΙΥΡ., Πι~II.) 

ιppcyc~-ιrAIIKToς, ο" (φeι)Ι+ιr1tfοοιιιι)' ό πεπληγμέ- φeσαΙ (·φeQαl» φ,.οΙ, Χοιτδι το φeΙ".,· «15ιδ. iτuμολ. 
νος (Υι πληγεΙς) τός φρένας, ό πaρόφρων, τοΟ όποΙου - 'rIIoe'OIt, : nοιφιίeιιιι , σοινσχρ. jarbhurltl (πaρoρ· 
6 νoCΊς προαε6λήθη έκ παραφροσύνης. νΙζομσι, παραφέρομαι, όναπηδCι), bhurόfί (κινοΟμαι, 

ιpρcyo-ιrAίiξ, 4jyor. δ, "'·-φ,."όπ1rιHΙ:0, (β),. λ.). όνaπΓιδCι ~λ. ''Ι φιίeιιιι). φetft' (χιιρ . οημαισ. ή όνο-
4PPCVO-TCKT .. Y, ο", Υιν. -ο", (φeι)" + Ι:ΙHΙ:ιιιιtt)' 9Ι(/ρτησις σφαδασμός, ή συστολή κα! 'διαστολή' ιΙτοι 

ό έκ τtjς έαυτοο φρενός Ι:8HMι,,6μa,,0,. ό κτΙζων :ιι naPIOX'/j τιιΟ li'lθρωπlνοu οώμαιτο" 'ν t λoιμ5ιiνιι χώ-
(πρσετοιμόζων) μέ τόν νoCΊν, εύφυήc;,fχων lδιο. ραιν t, οποισμσιlΙιχ'ή _ι}τή Χlνησι" 1jtO' τό διόφρανμα). 
φυΤαν. - πρ15λ. ποιλ-Υιρμ. grun (όθλι6της), ιϊΥΥλ-:ιαι;. zryn 

9PCY4M1. μιλλ. -άΗΙΙΙΙΙ (φetftι)' 6όλλω φρένας εΤς (φροντΙς, όνησυχΙο , μέριμνα), παιλ-noΓΓ. grunr (ύπ6-
τινα, καθισΤώ τινα φρόνιμον, τόν σωφρονΙζω; τ6ν νοια, ύποψΙα), ι~ Ιοιπ. ·qvhr.- ώο . nP15A. Υοτθ . brunjδ, 
KαθoδηνGί, τόν διδόοκω : φe"";"ιιιι οlιHiι:' If σΙ"ι- παιλ·ΠΟΓΓ. brynla, IiΥΥλ-σαι, . byrn., παιλ-Υιι-μ. brunlA, 
yμσι:ιιιιtt - δtν θά διδόσκω πλέον δι' ρlνινμότων Ι ΡΓυηηΑ (θώραξ) (π!1ντοι τοιΟτοι jx τοΟ lοιπ. ·bhr8nJa-n-), 
Η1σΙιιιι" .,.",;,..ι,-86 μΙ: διδόξΓ,1ζ κλαΙων (ιμέ τά «),15 . brll' brln'c - (πλευρόν, όπ6κρημνον fδaφος, 
κλόματό σουι), fj χοιτ' 4λλ'!Jν · Ιρμ'ljνιΙαιν (το1) φe.,,6oι προεξΟχη), '~ Ιοιπ, ·bhren- (περιθό.λλω) .- πιχράΥω· 
λιιμ15αινομ'νοu ciμtδ,-δόλλω νoCΊν έγώ ό Τδιος, «66. ΥΟΙ ix τοl) φetf", φeo"Ιω, '-φ,ιιιιtt, ne6-φ,ω", θηλ. 
νω μυαλ6ι, όποκτω νoCίν) _ . cθό 6όλΓ,1ς μυαλόι n(l6-φecι008 ' αώ-φιων" .lιφeσΙ"ω· πρ5λ. 'ΗόUχ. cφeσ 
όλλό κλC!Ιων (όφ' οΙΙ lΙ"Ιλ. πόθΓ,1ς πρQτα συμφορός). "ι~.ι,,· :αιoφeo"Ι~.ι".· φ,ο"ι:ίrό 
9PcY-c.tlIΚI ., (φeM811vμI)' ό όπoλέσaς τδς ιΡΡΙ;τριι, 'ιι, Ιων, φeάτ-eσ (βλ. λ.). 

φρtνας του, ό τι:τάρaγμένoς τόι; φρένας, 6 παρό- .ρΙ;τρ,φιΥ, ,π, δοτ. τοΟ φetfι:,rι (βλ. λ.): 
φρων, ' ιΡΡΙ;ΤΡιος, 'Ι' ο", lσιν . ΙΙντΙ . φeάι:eΙΟi (βλ, λ,), 
.'.'Δ, μιλλ. φetfοιιιι· ΡI~ τ6π~ ιiItcxνtclν μ6νον'ν .,.Ιιιιι, 'Iι '-φeΙξ (βλ. λ.)' ό έλαφρός . κυματισμός 

tof~ 0Ilν8,τοι, ΙΗ-wiιιιι, .'ooφeΙιιιι, dισ-φeΙιιιι ~';αιιρ'- τι'\ς . θαλόσσης. - Η. φΡΙKΙaσις, όνατρι)(/aσις, «όνα · ,.L t9j~ ItpOot, cιoρ. φ,Ιr. ιboιΙ '; '"ιστ. ·φ,;;μι). .τριχΙλα, όναΤΡΙΧlaσμα», «τρεμούλα»; «τρεμούλ!α . 
• Bι:vμ. ι ΟΙ ιlItoιvtcl'l'tIC τύπΟΙ ι ΙΗ- <'ισ-. • Ι.:. σμαι. 2) ή έκ φό60υ φΡΙί(Ιaoις, ρτγος tιc θρη· 



·. 
σκευτικοΟ δtoυς, λ&'Ι:. Mπor Ι ιίl«lλo~8111" οΙοσδή
ποτε φό6ος προκαλQν lινατoιx'σσιν . [δι' '1:ιιμ. βλ. 
φ,/Η 
"Ιιι .... &ις, 8' (",ΙΗ'ι+81&ο,)' ιb, _ι · ν!!ν, φρικ

ώδης, 6 προκαλών τρόμον καΙ φρικ'σσιν, 6 φρικτός 
καΙ όπαΙσιος, τρομερός, ό συνοδευόμενος ύπό φρ" 
κης (ύπ6 φρllCιόσεως) ιι τό οt1δ. φeι~, ιb; 'πΙρρ.= 
φρικτως.- ίπΙρ'Ρ. φIΙX~ (ιΙι,χιχΙ νΒν). 
.ΡΓ'ΜΑ'ΙΙΟΙΙΙΑΙ, Ii~τ. -~ μιλΑ. ·Ιομσι· 

liπι;lΙ: 'πΙ . Ι·ΠΠIllΥ, ... ΦU.OCιδιό τών μυκτήρων, φυσώ, 
ρω&ινΙζω, χρεμετΙζω, «χλιμιντρώ» 11 πηδώ, σκιρτώ, · 
τιν. κόμνω παντoΙaς κινήσεις 8υμοειδετς 11 κινοΟμαι 
όκολόστως, όκσλασταΙνω. 

'Επμσ'Α.., φ,ιμιiσσoμιιι' ΙΗιμ6.co ,. It&A-norr. brIιne 
(ΠΟρ), οοινσχρ. · JόrbfuortI (διεΥε'ρομαι 6ιαΙως), Ιοιπ. 
"bh(e)reI-, ·bhrI-, ποιροιλΑ. τιj\ ·bh(e)reu-, ·bhru- (βλ. 
'ν φ,ΙίiI) χοιΙ τιj\ *bher(e)- 'ν τφ οοινοχρ. bhurόtΙ, 
ZI·I/J. bAr (έξεΥεΙρομαι 6ιαΙως, ζωηρώς),. λοιτ. fretum 
(Οδι.ιρ τεταραΥμένον, βλ. 'ν φ{ιιφ). 
φρfξ, ~, γιν. qιeIHδ, (φflΙασφ)' ή φρικΙασις, έλα

φΡό κυματοειδής κΙνησις όμαλι"!ς έπιφανεΙας Β έλα
φρός κυματισμός γαληνιαΙaς θαλόασης προκαλού
μενος ύπ6 αlφνιδlας ριπι"!ς όνέμου, λοιτ. horror 11 μ
ωΙΝ ",ΙΙ=σκοτεινός κυματισμός (/Jι6τι τό χρώμοι 
oςfj, οGτlll ρutι/Jοιιμ'νη, lΙοιλιΧaοη; _Ινοιι πι!ντοτι οχοτιι
ν6ν).- 11 ή όνατριχΙασις, ή όνόρ8ωσις, τών τριχών 
Tl'\$ κόμης (fJ Τι"!ς χαΙτης ζΙ;ΙΟυ) U παροξυσμός PΙY0uς. 

Enιμ., ",tf, -rx6,· "etIC~· φιΙσσco, ιin. 9'f!Ιι:
Ι:Φ, πρχ. n'9'f!rICoι' '~ Ιοιπ . "'bhrrk-' πι8. ΟΙΙΥΥ. τοΤ, 
αιχνοχρ. bhr~·tI · 1,ι (αίχμή, δκαν8α, έξέχουσα γωνΙα), 
λοιτ. f A5t rgium (*f Arst r -) (=-κορυφή), ποιλ-γaρμ . borst, 
burst, :iyyA·02~. byrst (=λοιτ. seta, τρaxεTα 8ρΙξ Τπ
ποο)' Ιοιπ. *bher-s (βλ. ίν φάσχο,), βι!ο. bher· (-λοιτ. 
erigere) - δίν civTjxou~IV ίντοιΒθοι τό K&A-AOΙt. frIgδ 
(φΡΙσσω, όρΟΟ τός τρΙχας), χοιΙ ιΙτ& 'οςό λΟΙ1:. frrgeδ 
(frr9:< loιn. *5rrg-, βλ. 'ν eiyo,). 

φρ!ξσι, ιίπρφ. ιiορ. οι' του 9'f!IfIfIco (βλ. λ.). 
φριξο-ιι6μης, ' ov, lι (9'f!lfIfIQ) + x6μ~)' 6 fxwv 

ήνωρ8ωμένας τός τρ'χας, τοΟ όποΙου ΟΙ τρΙχες τι"!ς 
κόμης εΤναι τόσον χονδΡσ', Ι::ΙΟτε νό Τοτανται δρ· 
8ιαι (<<νό μή στρώνουν μέ τ6 κτένισμα»). 
φρίξ6ς, ιt, δ" (φι{σαω)' 6 έν φρικιόσει διατελών, 

ό ήνι.ιρθwμένος, Ιστόμενος δρθιος.- 11 .ρίξος, δ' 
χιιιμιχόν δνομοι .τοΟ θεοο (f) τοΟ δσΙμονος) τοΟ φό-
6ου καΙ τοΟ τρόμου. . 

.'1"110, ιin. -ττω· μιλΑ. φ,ΙΙφ' ιί6ρ. οι' Ιφριξα' 
ιtρx. ΙΙΙφ2ΙΗΙΙ (φlllΙ)' μτχ. πoιη~. πρχ. Π8φΙΙ .. Ο"Τ8, 
(ιboll .• ~ !ivoι/JIItA. ίν . n8φfllΧΦ)' εΤμαι ΤΡσχύς, εΤμαι 
ρυτιδωμένος (σουφρωμένος, ζσρωμένος), όρ80ΤΡΙ
χώ (αΙ τρΙχες μου εΤναι ήνωΡ8ωμέναι), λoι~. hor
r.re (δπlll, π. χ. ίπΙ πιδιάδιιιν μΙ oι~ηρι!ι fJ ίπΙ πa~Ιων 
μοιχών μΙ μυΙ:-Ιι!δοι, ήνιιιρθωμ'νων !iχονtΙων) U ώα. ίπl 
τριχιί!ν χ6μη; fJ xoιΙ~'Ij', όν0ρ800μαι, σηκώνομαι' 
9'f!/fIfIoVfIJ "fe1xa" φ(llfIfIovfII't' l80eιραι-όνορ800ν-
1αι αl τρΙχες (<<σηκώνεται ή τρΙχα της Kεφσλi"\ς» 11 
μl1:' oιΙ~. φιΙσσφ 10φιι),,=όνορ8ώνω (σηκώνω) τήν 
χαΙτην μου Ι φρΙσσφ ι:ιΙχα,-άνοΡθώνω (σηκώνω) 

· τός τρΙχας. Τι"!ς Κ9μης μου Ι ΠΙ:8ιοίαι "φι:α ,""el
Ηο"τe,-fχοντες ήνωι:θωμένα τό κατό τό νώτα 
πτερό. Ι ώο. ίπl ,;fj, ίλοιφρώ, χυμοιινομίνη, ίπιφοινιΙοι, 
't.ouxou Μοιτο, (ΎοιληνιοιΙοι, lIoιλιiooη,), ρυτιδΟΟμαι, 
σουφρώνω, ζαρώνω, κυματοομαι, λοιτ. horreKere,
U ουχνι!ι. ίπΙ του οιΙοθTjμοιτο, ~oB ρΙτο!),,1:ό δποΤον προ
χοιλιΤ 1:-Ijv φρι!(Ιασιν (ι:όνατριχΙλαν») τι'\<; ' έπιδερμ,
δος xoιl τό ι:σήκwμαι τών τριχών τl'\ς Kεφaλης 
«όνατριχιάζει τ6 πετσ/ μου», ι:σηκώνετ.αιή τρΙx~ 
μοο» Ι 'πΙ tOU IiΠΟtιλίαμοι~ο; /Jρtμuτιi1:0U φυχου" ι:τρέ
μω όπό τ6 κρύο μοο», «τρεμοολιόζω», ι:ψόφησα ό
nό τό κρύο μοο». 2) lπΙ ' ';Οf.l φ6δου, ιόνατριχιάζω 
όπό τ6 φό60 μου», φρικιώ, τρέμω, όπ6 φό60ν n ώα. 
μι1:' oιlt., φο600μοΙ τινα, τόν τρέμω, ι:τόν όνατρι
)(!όζω», καταλαμ6όνομαι ύπ6 τρόμου ένώπι6ν τινος. 
3) Φο. lπΙ 6ItIpISoAtxfJ; χ&ρ4" «όνατριχιόζω» όπ6 τήν 
xα~ν μου; δοκιμόζω ύΠεΡ60λικήν χαρόν : lφιιΙ Ι
,φι:ι=ι:μ' lπιασε όνατριχΙλα όπ6 τόν έρωτικό "6-
!ro». ["ι' ίτυμολ. βλ. φ,ΙΙ' ίΧ .ρ~~. w ...... toιιc 8UTT. t' ρ. Feay- ίν Ι'ΥΙΦ). 
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4fPOIμIάςoμσι, μιλΑ. -6.σομσι, ιίποθ. · (",οlμιο,.). 
OUV'(jp. ιiντl nιooιμιά'oμσι (βλ.λ.)'" κόμνω προοΙμιον, 
6μιλώ έν πpoόιμΙ~, έν προλόΥΥ, κόμνω όρχήΥ, όρ
χΙζw, πρσανακρο(ιΦ Ι μιτ'. οιιτ., φιοιμιιί'ομιιι ",ον, 
=κόμνω όρχι'ιν έπικαλούμενος τού:; ~oύς (μΙ lπΙ· 
Χλ ηαιν πρό, ,1:06, 8ιοll,). 

.... μΙΟΥ, 1:6, OUY'(jp. liντlnιoo/μιo" (βλ . λ.) (δπlll, 
",oiίιJof ιίν1:1 πιό d&ov)' ώ; χι,ιΙ νυν , προοlμιον, πρό
λΟΥος, όρχή, fναρξις, προανόκρουσις, πρσανόκρου
σμα [φ,ο/μιο" <·neο·hοΙμιο,,· βλ. ίν oΤμrι' πρδλ. 

IHoνιJo" 9'f!oveci]· · 
4JρOyΙισι, 'π. ιiν1:Ι φIo~ιrι, τ' lν. 6πο,;. ~oB φρό"ιco. 
4JρOyΙω, 'π. ΠΡ1:. w6",0,,' μιλΑ. -ήσφ (φIιt,,)' 

σκέπτομαι, νοώ, διανσοομαι, .ouλλΟΥΙζομαl, fxw νοΟν, 
εΤμοι συνετός, fX!.) φΡ6νησιν: &,ισι:οι μάΧ8σθοl 
Ι:8 φeO"Ι8Ι" Ι:8=δριστοι καΙ εΙς τό μόχεσ!roι (ιΙ, 
'ι:όν π6λιμον) καΙ εΙς τ6 σκέπτεσ8αι καΙ κρ/νειν τό 
πΡ6Υματα (ιΙ, t-ljv οdψιν) Ι ΟΙ φ,0"oVιιΙ:8r-οl _0-
φqί U "fcl ",o",i"-wιWtιfII,-ιII' χ«Ι νσν, φρόνησις, 
σύνεσις, 6ρ8ή κρ'σις. 2) «εΤμαι εΙς τός φρένας 
μου», «εΤμαι ατό καλό μοο», fxw σώος τός φρέ
νας, εΤμαι ύΥιής τός φρένας, όΡ8οφρονώ: ΙξΦ ι
'Α.αιί_ ι:ι"a ι:ον ",ο",ι_κόμνω τινό νό lHσήj ι:ciW 
"e.'''ciW ι:οv, τόν κόμνω (νό yΙνr;ι) fξω φρενών 11 
IΙιαι:αμιιι ι:oiί wo"ai,.-xlινw τός φρένας μοο, χιιρ. 
c6ΥαΙνω όπό τό λΟΥικό μου (όπό τό δριό μου)>>, 
ΥΙνομαι «fξω φρενών». 3) μιτιk &Ι1:. πι:-&τμ., fXW 
τι έν νΙ;Ι, fxw τι κατό νοΟν, τ6 σκέπτομαι, τ6 σκσ
πεύω, τ6 μελεΤώ, τό έπιδιώκω.- • σκέπτομαι κατά 
τινα τρόπον, εΤμαί διατεθειμένος (fX!.) διa8έσεις) 
κατό τοιοΟτον fJ τοιοΟτον τρόπον, σκέπτομαι, με
λετώ, σχεδιάζω ΤοιΟ9τα f) ΤΟιοΟτα 11 "'0ttciW ΙΠ(ιασ
_ο,.=ένήΡΥοον κατόπιν σκέψεως (έπΙ σχεδΙοο, όπό 
σκοποΟ, σκοπΙμως), Aoι-t. prudens fAcIebAm Ι μι1:' 
ιiπρφ., fXW κατό νοΟν (σκοπεύω, εΤμαι διατε8ειμέ
νος) νό πΡόξω τι 1I18oVc φ,ο"Ι-εΤμαι όπoφaσισμέ
νος νό 6οδίσω τήν εύ8εΤον (νό προχωρι'ιόω κατ' 
είι8εΤον πρός τ6ν σκοπόν μου) Ι ι:οvι:ο 9'(Io"ai ι) 
&~ ΙΙμciW=αύτόν τόν σκοπόν fχει (εΙς αίιτ6 ά
π06λέπει) ή πapσυσΙα μας έντaOθα (τ6 δτι μδς 
έφέρaτε έδώ). 2) oυxνιk μιτdι ot}δ. ίπιθ.: &ΥσΗ (fι 
φΙΑα) "eo"i?IJ ι:ι"l-fχω καλός δισ8έσεις πρός τι
να (εΤμαι φιλικό διατεθειμένος fvavrI τινος) Ι XOHd 
9'f!O"iOII ι:ι"Ι=εΤμαι κακως διατεθειμένος tvavrI τι· 
νος, τρέφω κακός διαθέσεις διό τι να Ι ι:ΙΙ &μ8Ι"CO 
φ,ο"Ιφ ι:ι"l-fχω τός Kαλλιτέρaς δια8έσεις πρός 
τινα, κατέχομαι όπό τ6 καλλΙτεΡσ αΙσ8ήματα διό 
τινα ~ χοιl !νιυ δο,;. προο. , εΤμαι διατεθειμένος κατά 
ΤΙνα τρόπον (καλ6ν fι κακόν), fxw (καλός fJ κα
κός δια8έσεις) Ι πvxι"ά φ(lο"Ιφ=fχω συνετός σκέ
ψεις, εΤμαι συνετα; Ι μΥσ 9'f!οιοΙ_μεΥαλοφρονώ, . 

, ύψηλοφρονώ, τρέφω μεΥόλα (fJ ύψηλό) φρονήματα, 
fxιo; μεγόλας Ιδέας, ιiλAά. x~ί εΤμαι όλαζών, εΤμαι 
ύ~εPήφανoς, όλaζoνεύoμαι, ύπεpηφaνεύoμαι, εΤμαι 
aύ8όδης, εΤμαι ι:ξιππσσμένος» (τόοον /JYJA. 'ν xoιλ~ 
ivvolq. δσον χαιl ίν xoιx~) Ι iιil ς;ψων, εΤμαι θαρρα
λέος (τολμηρός) Ι αμΙΗιδ" φ,ο"Ιω-fχω ταπεινόν 
φρόνημα, εΤμαι χαμερπής, εΤμαι δειλός Ι ιW χαι:' 
/J."80eOJ:ΙCo,, 9'f!ο,.Ιco-σκέπτομοι κατό τρόπον ι:πού . 
δέν ταιρειόζει» εΙς δν8Ρωπον Ι ι:ά ηtιo, 9'(Ιο"lφ= 
txw τό αύτά φρονήματα πού fχει καΙ δλλος τις, . 
6μοφρονω μt τινά λαμ6όνω τ6 μέρος τοο, τόσ
σομαι παΡό τό πλευρόν του Ι ι:δ α~ι:ό (fι ι:Ω αfτd fJ 
ιcαι:ά ι:cνντό) φ,ο"Ιφc.fχω τό αύτό φρονήμοτα (τ6 
αύτό φρ6.νημα) μέ · δλλον τινό, εΤμαι όμόφρων τοο, 

. κόμνω τός lδ'ας σκέψεις, κατέχομαι ύπό τών 00-
τών διαθέσεων a ''λΑ" ΙΗο"ιφ-σκέπτομαι Kατ~ δλ

.λον τρόπον.- I1I σκέπτομαι περΙτινος, τ6 συλλο
Υlζομαι, τό στσ8μΙζωί τΟΟ δ,δω προσοχήν, τ6 προσ
έχω ' Ι χοι! ίν1:ιΒΙΙιν, προφυλόσσομαι όπό ΤΙ.- lν 
fxw τός aΙσ8ήσεις μοο, διατελώ έν ζωt.l, ζω. . 
φρ6νιιμσ, .. ι:ο" "τ~ (",0".(0)' νoQς, λΟΥικ6ν; σκέ

ψις, διόθεσις, λΟΙ1:. _nImus. 2) όκοπός, έπι8UΜ'α, 
eέλησις 11 iν '1:«11 πληll. σκέψεις, σκοποΙ- n πιρΙπου 
ιb~ xoιl νΟν, φρ6νη~α, ύψηλόν φρόνημα, ύψηλοφρο· 
ο(ιΥη, μεyαλoφpoσuνη, ΜΡρος; όnoφασιστικότης 11 



,ό,ί 

«λλάι XcιΙ . ί'! XCΙXw ίνν., κόμπος, όλaζOνεΙO; 0086-
δεια, Ιnαρσις, . rOφoς. . ' 

.,oνιιμδτfCΙC;, -οιι, δ (91,6"".->" ώς; xcιΙ νυν, φρο
νηματΙος, ό Ιχων ύψηλόν καΙ εϋνενές τό φρόγη
μα, μεΥαλόφρων Ι' ci.λλάι xcιΙ ίν xcιxil ίνν., olηματΙCΙς, 
«φαντασμένος., όλαζών, αJ~όδης, έπηρμένος . 

φρόνιισιlίι -'I»i, -Ιι (91,0,.11»)" τό διανοεΤσ8αι, σκέ
ψις ιπερΙ τοΟ VQ πρCιξι;ι τΙς , τι), πρό8εσις, σκοπός, 
έr:ιιδΙωξις. 2) μεyαλciφρoσύνη, ύψηλόν φρόνημα 11 
χcιΙ ίν χοιχ'!! ίνν., όλάζονεΙα. 6λαζονικότης" οΤησις, 
έπαρσις, αύ8όδεια.- cb, xcι! νυν, φρόνησις, σίινεσις, ' 
4iφρονιμόδα., πρακτικη , σοφΙα . ' . 
.,oνιιτCoν, ρημ. ίπΙθ. 'toa W"Ιφ' &.τ φιotί.τ,.· · 

πρέπει τις νό μεyαλoφρoνι:l. , 
. φρ6νΙμος"ο,. (φeo"ico)' ό φρονών; ό Ιχων σώας 

. τός φρένος, ό ύΥιής τός φρένας.-. ciι; χοι! νΙΙν, 
φρόνιμος, συνετός,' σώφρων, CΥνωστικός., διακριτι
κός, λ~'t. prudens 11 στα8ερός, · όκλόνητος, ότόρα
χα;.- ιι συνετός, «πρακτικ6 μυαλό., λcι't. prudens, 
sapIens Ι τδ φe6ιoIμo_npαkTIKii σoφlα, σύνεσις, 
cφρονιμόδα., ίν ciV'tIe6aIt ΠΡ'ός; το Ιφeo,. a ΙΠOIO~ 'nl 

. fl6,.ιμα=ό μη δυνόμενσς Ύό ε!!ρr,ι διέξοδ.ον εΙς 
ζητήματα σκέψεως. . 
φρονΙμως, ιΙπΙρρ. 'toll φe6,.aμor, cb, xcι! νl!ν, φρο

νΙμως, συνετώςί ' μετό φρονήσεως, έμπεΙρως, έπι-
δ ο:ξΙως. , ' 

φpovIςι'-acor, -1ι (φ"ι,., ;;'eoιoico)' σοφαΙ σκέψεις, 
φρόνησις, σύνεσις, σοφΙα. ,-
• .,ον06ντωι;, ίπΙρρ. · μ'tχ. ιΙνΙΡΥ .. 'ν . wll φe"Ιφ' 
φρονΙμως, συνετG:ις. · " 
φρoντfςω, μιη. -ΙσOll, ci't't. ·ι&;· ιΧόρ. cι' lφe6nισιι 

(φ~oιoτΙ,)· σκέπτομαι, λαμ66νω ύπ' 'δψιν, όναλΟΥΙ
ζομαι, μελετώ, ώ~ 'xcι! νσν φροντΙζω, Ιχω (όναλαμ
δόνω) φροντίδας, μεριμνώ, δΙδω σημaσΙαν, δlδι.ι 
πρoaσxήν, προσέχω, αxι~όν ώ, ' 'tό · λcι't. secum reρu
tA, •• φιο,.τlζω 6πOll, τι ''''''σ,τσι-φροντΙζω (cνοιό . 
ζομαι), έξετόζω) πώς 86 ΥΙνι;ι τι (πώς 86 ήμπορέ
σι;ι νό ΥΙνι;ι τι), πώς πρέπει νό ΥΙνι;ι.- • μI'tOt cιI't, 
πρcιyμ., σκέπτομαι περΙ τινος, έξετόζω τι, σταθμ/ζω 
τι Ι tnIVQG> τι, μηχανεύομαι τι. - .1 μι'tάι Υιν., φρον
τΙζω περΙ τινος, μεριμνώ ύπέρ τινος, σκέπτομαι περΙ 
τινος, δ/δω προσοχήν εΤς τι, τ6 ύπολΟΥΙζω, τ6 λα
.ΥαΡιόζω, τΟΟ (όπο)δ/δω σημασ/αν: μrιδiιo φιοπlζOll 
τώιι 6ιιiιo - ούδόλως λαμ6όνω ύπ' δψιν μou τους 
8εούς (cδέν τους λOyaρ!όζω κα8όλου), «δέν τους ' 
δΙδω καμμ/αν σημaσ/αν» 11 φeO,..,ίζω nιι' -raιoor
cε1μαι όνήσυχος' περΙ τινος, όΥωνιώ έξ ένδιαφέ
ΡOVToc; πρός ΟΟτόν 11 μ" φ20ιοτΙοπr = ώς; xcιΙ νΙΙν, 
μή δώσι;ις καμμΙαν. προσοχήν.- lν «πολ. , ε1μαι 
περΙφροντις, εΤμαι πλήρης φpQντ/δων, εΤμαι όνήσυ-' 
χος D naφeoιonxdr βUnco-fχω- 6λέμμα (δψιν) KOU
ρασμένον όπό τός φροντΙδας, φαΙνομαι περlφpoντις. 
φροντΗϊ, ,{δα" ~ (",ο,.Ιοιι)' cb, xcι! νΙΙν, φρον

τ/ς, σκέψις, μέριμνα, περΙ τινος, προσοχή εΤς τι 
(προα. fJ πρcιyμ.), μι'tOt τιν.- • σκέψις, συλλΟΥισμός, 
μέριμνα, μελέτη, λογισμός, διαλΟΥισμός 11 ιΙν 'tlji πλ'ljθ. , 
σκέψεις. 2) 6a8ETa σκέψις, όνησυχΙα, όδημον/α, 
όΥων/α, μέριμνα, όΥωνιώδης φροντΙς. 3) η δόνα
μις τΟΟ σκέπτεσ8αι , νΟΟς. 
φρόντισμa. '111'0" 'tό (φeοπΙζω)' πδν δ,τι σκέ

πτετοΙ τις, πδν δ,τι έπινοετ, τ6 έπιμελCΙς μελετη
θέν , τ6 όντικε/μενον -Τf\ς έρευνης, έπιν6ημα, έπι-
νόησις, έφεύρεσις. - , ' 
φροντιστiον, ρημ. 'πΙθ. 'toll φeO"Ι~OII' ·lel φeH

τ/ζ,.ιο, πρέπει νό φρoντΙσr.ι τις, πρέπει νό λαμ6όνr.ι 
μέριμναν. ' 
.,οντιοτνισν, 'tb (φ,οιοτ~οήr, φeoιoτl,φ)· τό

πος tVTaTIKf\c; πνευματΙΚf\ς έρyaσΙας, τόπος σκέ
ψεων καΙ έρευνών" μελετητήριοv, έΡΥόστήριον φρον
·τΙδων (σκέψεων) 11 σπουδαστήριον, δπcιι, χcιλιt'tcι~ Ι'ιπδ 
'toll 'Apta'tocp. -ιι οχολή 'toll Σωιtρι1'tοu" 
.,οντιστι\ς, -otJ,' δ (φfoπΙζOll)' ό σκεπτόμενος, 

6 έρευνCΙν έπισταμένι.ιc;" ό μελετητής πρo6λημό~ 
των: · φeo,.τιo~~, ' τφ" μn.~_ fJ φeoιono",r τιi 
μI~iOJea-b έ'ρευνών καΙ μελετών καΙ έξετόζων τό 
ύπερκόσμια (τό ύπερόν8ρωπα). . " . 
"οντιστιιι6ς. tf, όιι (",oιiτ,σ,πΚ)' ό όνήκων εΙς 

: --h " 

τ6 φροντ/ζι;ιν, fJ ό κατόλλl1λος νό σKέίtτεΤOί, ,6 
π'CΡΆΔΕδoμένoς ' εΙς σκέψειις, 'ό σκεπτόμενος, ό δε
ωρητικός.- .πΙρρ. -χQlj;-μετό περισκέψει.ιc;, : .tnιμε-
λCΙς, προσεκτικό. " . - , " . 
~ι;, (rι), 07. xcι'tck .. αυνάιΙρ. 'Χ '1:011 ' . ' IfW, , 

ώ, 'tό φιιοΙμιο.ιι 'χ 'toll nqoolμIf11' xll! φeo"eό, ίχ 
'toll ntl00tldr (βλ. λ. λ. )' ό όπελbώνί 6 ΠΡοχωρήσας 
(ι'ύα'tι νάι μή φcιΙνl'tοι~ πλ'ον): Ι 'πΙ προα. , ό όναχω
Ρήσος, ό φυγών, ό δπελδών 11 μι'tάι μ'1:χ. , φeoVδoι 
(ιΙνν. ιΙοί) &ιώχοmr οι=όπf\λ80ν (έξηφανΙσ8ησαν) 

· KσtαδιΏΙCoνΤές σε (τε8έντες ~Iς καταδΙωξΙν σου 
· έξηφανrσ8ησαν) Ι 'π! 't/ί)ν νιφρ/ί)ν, φeo1ίcJo, ,ι 6a".,. 
-όπaθaνών δπήλ8ες (<<πέθανες καΙ μδς Ιφυ'(Ες» 
11 μ 'tcpp., κατεστραμμένος, όπολεαθεΙς. 2) ίπΙ πρcιyμ . 
ό όπελδών, έξαφανισθεΙς, «χαμένος) [φιιo~ 
(*neo-hoδo-r. πρδλ. ned δδαiί, (ly8ιoo"o»). . 
φρουρά, !Cιιν. φρoUρIι, 11 (φeove6r) ' ciι; χαμ νΟΥ, 

φρουρό, φρούρησις, έnαyρύπνησις, φύλαξις,. .. φυλ~ 
κή: φιο",σ,. dχΙοιι-τηρώ φρουρ6ν, φρoι>ρQ. φυλόΤ
τω, έπσyρuπνώ Ι ",ov,a, (ίνν. "'."σ) ΙΙ&.ι - τρα
youδG) δταν ε1μαι φρουρός διό νό μή όπΟκοιμη-
8ώ. 2) t'IIHτ,ιιιtιι) φeo"Iσ - ή έν Kαιρc!ι νυκτός 
φρουρό (φιιωχtf>, «νυκτερινη 66ρδια). 3) φυλακή, 
εΙρκτή, δεσμωτήριον, έΥκόθειρξις, φυλόκισις.- Ι. 
'πΙ "νθρώΠCιιν , τό μέλη τi\ς φρουρδς, ΟΙ φρουροΙ, 
τ6 ()'ύνολον τών φρουρών. 2> 'ν 1JItIip't't/, σώμα 
όνδρών, στρατιωτικ6ν τμi'\μα έξωπλισμένον 11 η στρα
τολΟΥ/α τών τοιούτων σωμ6των: φιοιιισ,. φαΙ,.οιι 
-προκηρύσσω . (διατόσσω) στρατολΟΥΙαν ('tό .ί φαΙ
,. .. ιι φeo"Iσ" "ιτο IJΙXCΙ!Cllμa. 'tav Baαιλ'cIIΥ .cι! τι'iν 
Έφ6ρων' βλ. xcιΙ'ν φαΙ_) . . 

'Enιμ" φeo",σ (*neo-hoeci' ciτ't. φeo",dr (*neo
-hoeo-r' ci't't. φeOΙΙ,ιOll' βλ. δ,σOll' πρδλ. Ήαυχ. cne
ι.ί· neooeII, φoβaΤι:σ,» . 

.,ouρ-cιριfσ, -1ι (φeove-cιιιxo,)' τ6 όξΙωμα "ή 
· 8έσις τΟΟ φρουρόρχou. 

ιΡροι;ρ-αριος, δ (φeo"Iσ + lJ.ep)' 6 όρχων ri'\c; 
φρουρός, ό διοικών την φρouρόν, ό διοικητής 
φρουρ/ου. 
φρouρCω, μιλλ. 10011' ci.6P. οι' lφeoVnoa' κcιθη't. , 

μ'α. μιλ). -tfοομσι (ίΥ πι&θη't. ίνΥ.)· "6ρ. cι' 19110"""-
6rιιo (φeol1I6,)' ώ, χοι! νΙΙν, φρoυρCι, ε1μαι φρουρός, 
τηρCι φυλακήν, φυλόττω ώς φρουρός, χρησιμευω ώς 
φρουρό ~ οΙ ""oveoiίn,~ol φρουροΙ, ΟΙ φuλόaσoν
τες, οΙ έπαΥρυπνοΟντες.- • μ'tδ't., φυλόττω τι(νό) 
διό φρουρός, ciι, χοι! νΙΙν φρoυρCι τι(να) υ έyKαθιστCΙ 
φρouρόγ εΤς τινα τόπον. 2> παρατηρCι διό τι(να), 
καραδοκώ, καιροφυλάκτώ. 3) μ'αον, 11Ι' 'tό φvU.· 
οομαι, φρουρώ έμαυτ6ν όπό τινος, 'πΡοφυλδσσο-
μαι δπ? τι(να), προσέχω (μι'tck cιL'to). • 
φρouριιμσ, -στο" -ιό . (φeoιιιΙOII)·τ6 φρouρouμε-

· νον, τό φuλαaσόμεν9ν: 1,{ar /l0"x6a- 9'fO"'''
ματιι-τό ύπό τών 60uκόλων φρouρoύμενα κτήνη. 
- • ή φρουρό, τ6 σύνολον τών φρoυρCιν, ,ιXλλiι χιίΙ 
μεμονωμένος φρουρός: λ6,χαι &,onoι:όhι 9'10"".
μιιτσ=λόνχαι ε1ναι ΟΙ φρουροΙ τών δεσπoτCΙν.- • 
ή φρούρησις, έπαΥρύπνησις" κηδεμονΙα, φρουρό· : 
φeοveημα 'χ_δοκώ , την φροίιρησιν, φρoυρCι. 
" φρouριιτός, ,.. ό,. ρ"μ~τ. ίπΙθ. 'tol! φ,οιι,", , ό 
:φρουρούμενος, fι 6 πρoφuλαyμένoς Ι 6 δυνδμενος 
'νό φρουρη8t;j. 
. φρouρ4τωΡ, -όιιο" δ (φeov,ico)', b φρouρCιν, ό . 
φρουρός, ό φίιλαξ. . 
φρouριιι6ς, tf, c)" (φeo"Iό)' 6 όνήκων fι όρμό-

ζων εΙς φρουρόν. . , . 
φρούριον, 'tό (φeove6r)' ώς; xcι! . ν,Ον, φρoUριoν, 

τόπος φρouρoίιμενoς (φυλασσόμενος υπ6 φρουρδς), 
όκρόπολις Ι τόπος ώχυΡωμένος, 6χυρόν, cκόστρο), 
nύρyoς. , 2) φυλακή, εΙρκτήΌ- Ι ή φρo~ 8έσεώς 
τινος, φρουρό 6χυρώματος. , . . . 

.,ο..,Μι;, -Ιδα" -1ι (φeoιι,,6,)' τ6 πλοΤον τ6 έν~,
ταλ,μένον μέ τήν φρούι:ιησιν. 
, 9ΡOUΡO 16μος, ο,. (φeo",δri-Uμor)" ,b φρouρQν 
τήν οlκΙαν, οlκοφύλαξ. · . 
φρouρ6~ δ (xcι'tl\ ,ουν«Ιρ. civ't! τοll . neooec)~ix :'totJ 

.'Rtlooecico, ιιι" 'φeOΙμιO,. 'χ 'toll n,οοΙμιοιο, ",oiίl.o,. 
'χ 'toi) n,d δ&οΟ)' ώ; xcι! νlΙν, . φρουρός, φύλαξ 11 οΙ 



wo",ol=-ιlι, χιχΙ ν!1ν, ΟΙ cpρouρol, ή φρουρό, τό μέ
λη Τής φρouρδς όχuρoO τινος fι πόλέως [δι' 'ΤΙ)
μολ_ βλ. φeovedJ. 

fI'POUρώμcς, δΙDΡ. Cιι' .πληll. 6ποτ. '<0!1 ",ov, •• 
_aΥμσ, -aa-os, τό (φeVΩoooμcιι)' τό 6/0ιον καΙ 

Ισχυρόν φύσημο . διό τών μυκτήρων, ΧIJtΙ e'ij τό ρωδl:r 
νισμο 8υμοειδοΟς Τππου.- • μτqιρ., όλοζονε/ο, 068-
όδεια. 
.,.ιayμo.-σtμνΙιιoc;, ο" (φpa7ΜCΙ + •• μ,,6s)· 

ΥαΟρος καΙ όλαζΦν ~ όλαζών καΙ σ06αιΧ!ς, fι όκ6-
λaστoς καΙ συνόμο ύπεροπτικός. 

.,οάσοομaι, ιiττ. -πoμaι, μ.λλ. -Ιoμcιι, ·ιiπ09.· 
χιιρ. _πΙ θιιμο.ιδισν (ππων, φυσώ ήXηρCις διό τών μυ
κτηρων, χρεμετΙζω, cχλιμιντρώa, Υιν_ κόμνω πολύν 
δόρυ60ν καΙ δΥρισ ~νυπ6μoνα κινήμοτα.- 11 μτqιρ., 
ε1μαι όκ6λοστος, ε1μοι ύ6ριστής ΙΥαΟρος, όνυπ6-
τακτος, όλΟζών 1<.τ.δ.) . 
Έννμ.l φevιiaοομcιι' πρδλ. χιιΙ τό xcl.ItID' αll"{"{. 

φιιμιiaooμcιι (βλ. λ.), δλ. χιιΙ φeέσ,· ax ptt;. *bh<e)rii
(βλ. φO"tί"ΩI, φeιΩll)' eIdt την ατιμιιο. πρδλ. τό Itcιp' 
Ήαιιχ. cφa,vμ6s' a'01μ",6s, 6,aatίs.· u'tcl. ·τινlJt, o~xΙ 
όρθισ" <*neVaaH-1 παιλ-noΓΓ. fr6N. (φυσώ, άναπνέω 
8oρu6ωδGι ). 
9PiΥΙνΙςομaι, μ,λλ. -Ιooμcιι, ιiττ. -rovμcιa, ιiπoθ. 

(φeti7a1'O")' συλλέΥω φρύ'ι'ανα πρός κΟΟσιν. 
• ρΙΥΙνισμός, δ (φeVΥιι"Ιζομcι&)' τ6 συλλέΥειν 

φp.J'ι'ανα Ιfι ξηρό ξύλο) πρός κοϋσιν (πρόςδναμμα 
m.ιρδς, πι-δλ. tdt αημιρ. ιξανόμμοτοaj. 
.,οΥΙνον, τό (φetίyΩl)' ώ, χαιΙ ν!1ν, φΡϋVανoν. 

ξηρόν ξύλον ιι χιιτά. τό πλ.Τατον _ν τφ πληθ., φΡ(ΙΥα· 
να, ξηρό ξύλα, Μμνοι, ξηρό ικλαρ.1όa, cφpόKoλaa 
πρός καΟσιν, λιιτ. S4rmenf4, vlrguIt4. 
.,oYiίνaι, ιiπρqι_ παιθ. ιioρ. δ' τ06 φρ)'Φ. 
.P~ λΟΣ, δ' εΤδος πτηνρΟ (πιθ. ό οπΙνος), 

λιχτ. frlngllla. 
Έννμ.: φevyllos (λ'~. It.πoιη~νη 8Χ τ06 ~XOII) πιθ. 

xιxtdt μιτciθιαιν qιθ6yyων <*φeaytίλos, αIΙΥΥ. τφ . λιιτ. frl-
90, frlguttlo, frlgulo, frlngllla' πρδλ. ταιχ. brhel 
(Klσσa), πολ. barglel (μελισσοφό'ι'ος), ΡlDαα. berglitzίI 
(καρδερΙνα). 

.ρlyιoc;, (α), οιι (tJIetίξ)· 6 έκ ΦΡUyΙaς, ΦρuYΙKός 
U .,tίy,o, ,,6jι,oι, .etίy,a μιl'1=φρυΥική μουσική, 
δηλ. μέλη ({ισματα) πqιζ6μενα έπl του αύλοΟ, τόν 
δlcοΤον xαIoτdt τήν ItαIpcieoaIV 'πιν6ηαιν δ MαIPOUαIC' tdt 
ι&'λη τιι6~ιx ~αιιν . CΙyριώτ.ριι χιι! t;IDYJp6t.PαI CΙ_ό w 
_CIILt;6μIYαI 'πΙ :τfj, λόριι,. 

"'yιcηf, _πΙρρ. (.~ύ7ΙΟS)' κατό τόν τρόπον τών 
Φρuywvllint μoιιαιxη~, · Kατό τήν ΦρuYΙKήν Μουσικήν. 

.Py"ra( ΧΙΧί .ρΟσσω, ιiττ. ττω' μιλλ. φeύξω, 
a.p. φ,νξφ' ιi6ρ. αι' Ιφevξα' παιθητ., ci6p. αι ' εφev
~". ci6p. δ' 'φeΙΥιιtι' πρΧ, mφeVΥμcι,· ξηροΨήνω, 
φρuyανΙζω, ικα60υρντΙζω» U ιπΙ τ06 'ιιλΙοlι, IιKαψQλΙ
ζωa, καταξηραΙνω, λζΖΤ . torrere. 

'Εννμ.ι φeό,ι<»' φ,DΗa-6s' φe6Υα"0"· φe6y.a-,0,,· 
πρδλ. tck μ.τ' 4λλοll ,ων. λαιτ. frigδ, όμδρ. frehtu (κα-

ψαλισμένος), !ριιν. *brij., 'bralj-, νιο·π.ρα. barejan 
(κλΙ60νος). · birl~tan (ψήνω), .ι τΙΧ β.δ. bhuraJ (ψήνω, 
μαΥειρεύω), λιθ .. blrgelas, λ,ττ. birga Ιότμός, κο · 
πνός), πιιλ-πρωοα. au-birgo (όναKαινιστής~ birga
'karkls (κοχλιόριον), λαιτ. frecIum, ferlum (Ιερός πλα
κοϋς)' '~ Ιιιπ. ριι;. *bheru-: *bherl-·: *bher(e)-, 
*bhere- · (6ρόζω, θφμαίνω)' βλ. χαιΙ ιν φ(!i-,. 

.,Oιtτ6ς, ή, 6., ρημ. 'πΙθ. τ06 φρ'/Φ (βλ . λ.)' 6 
(πε)φρuyμένoς, ιξεΡοψημένοςa, ι κα60υρδισμένοςa, 
cκαψαλισμένοςa, όπεξηρσμμένος.-. ciI, . ο!}α., .. 
φΡΗa-όs-ό δαυλός, σ πυρσός la" τφ ttA'rjB. οΙ φev· 
Na-ol-nuρσoI, Υιν; πυρό . όΥΥέλλοντό τι εΙς μακρόν 
εαρισκομένους έν καιρ9 · νυκτός, πυρό διό τών 6-
ποΙων έδΙδοντο σήματα ένκαιρ9 νυκτός εις τούς 
άντικρύζοντας αύτό .. μακρό8εν, φρυKτωρlαι: φev
ΝΝΙ nοUμιοι areona, 's a-6_ - όνόπτονται πυ· 
ροl καΙ ύψοονται φλ6Υες όννέλλοι.ισαι την "ροσ
έννιαιν τών πολεμΙων εΤς ηνα τόπον. 
9Piιιτ.ωρiω, μιλλ. -ήacσ (φ,VΗa-Ωιf6c)' διδω ση

μετον (coι'jμοa) διό ηύρών (διό πυρσών) iν χιιιρ' 
νlιχτ6' ...... Βιιθητ., lφPHrcσeή6rιαα" ,,;ι., .nιoonlιo,,-

ΑΕΕΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΑΖ E~N. rASlZZHZ 

f,1t 

~,=ή ΠΡοοέΥΥισις (6 tπΙπλouς) έχ8ρικΟν πλolων 
έaήλιJ8η (~σηματoδoτή8η, ' έτηλεyραpήeη, όνηΥ' 
Υέλθη) διό m:ιρών. (διό nuρσQν). 

9PiK,....."a, 'ιι (φ,VΗa-.cσ)' ή. διό φI-a'όW (δηλ. 
πυρσών, πυρών) εΙδοπσΙησις (σηματοδότησις).- n 
νυκτερινή φι:-ουρό δΙδouσα ιoι'jμοa διό πυρών. 
.,σιιτ-ωρ6ς, δ (φeVΗa-όs + oli,os)' φρουρός φυ

λόπων εΙς Οψωμα (φ,VΗuiJe_) - καΙ έκεΤΙΧν έκ-
πέμπων σήματα διά πυρσών. . 

.PYCMH, "ι' ε1δος 6ατρόχou Τ.ι'\ς ξηρδς Ι χιιρ. δν. 
'Α8ηVQΙων έταιρών • 

• Εννμ.l φ""", · φe~s, "","ιο" (-/lαa-ιιΩιιο"): 
oιxVOXΡ •. bΔbhr" -~ (φαιός, ύπέΡU8ρoς) <ίαιπ. bhe-bhru-' 
πιιλ-α1su. briin, παιλ-Υ.ρμ. briln, νιΟ-Υιρμ. brAun, 
ιi"{"{λoooς. br6n, πιιλ-noΓΓ. brύnn (λαμπρός, φαιός~ 
!ιιπ. 8bhr-υ-: *bher(e)- (λαμπρός, φαι6ς), 'ν τφ πσιλ· 
Υιρμ. bero, ιiyyλ-αιι'. bera, πιιλ-norΓ. blo,m (δρκτος' 
xup. φαιός), λιθ. b'rAS, λ.ττ. b""s (φαιός), αιινοχρ. 
bt:ι"IIA-~ (-11- < -rl-)-δρκτος, 'λλ.(Ήαlιχ.) . cφCΊ,'1' 
".φ.18ι., cφa,vιι.ι· laμ.nιrίιNΙ.· πρδλ. ciια. λιιτ. fl
ber. corn. befer, παιλ-Υ.ρμ. blbΔr. 
.ΡΥ'Σ, 6, Υιν. ."ιίΥ6s· 6 έκ Φρuylας, ό κότ-

OΙK~ς τι"iς ΦρυyΙaς. 
.~ω, δωρ. -ξΦ, jιιλλ. το!! φ,v,.. • 
.,ισσω, «ττ. -~ω·=φeV7Φ. 
...ιtίiνσι, «πρφ. πιιθ. «ορ. ιχ' τ.06 φΡ)'Φ . 
.. Clt, έπι'Ι'ών. δυσαρεσKεlaς καΙ όηδlaς' οΟφ Ι 
.. ,Ι), Επ. ιiντΙ lφv, Υ' Αν. ιioρ. δ' του φ{ιcσ. 
.... ~ωΡ. ιiνtΙ 9""i (βλ. λ.)_ . 
.ιιt:!k, _πιρρ. (φιίyιf)' ciI; τό φ6β0"&' _(βλ. λ.), 

εΙς φUyι\ν, πρός την φυΥήν: φ{ιyσ~ ' Ιτeaπ." rnnov, 
-trρι:tεv εΙς φυΥήν τούς Τ"πους τόυ (aηλ. τούς έ
ΤΡεtt~ς τήν κατεύθυνσιν τι'\ς φυΥης) • 
~υω, μιλλ. -οι» (φιIyσs)' κόμνω τινά φιι-

7ά_ ~. tξ6ριστον), τ6ν καθιστώ έξ6ριστον, τόν 
έξ~ω, τόν έκδιώκω tκ της χώρας. - 11 iμτδ., 
εΊμαι ~yός. ε1μαι έξόριστος, ζώ έν έξΟΡΙQ, ζώ 
μαK~ Τί'\ς πατρΙδος μου • . 
"ΙΙΙιιιός, ή, ό" (φvyιfs)' ό όνήκων ιi άρμόζων 

εΙς φUΝΆδα (εΙς έξ6Jιστον, fι εΙς πρόσφuyα,ll φvyσ
~ικ,; ~6tιμlα=ό ζi'\λος ΤοΟέξορΙστou, ή ζέσις (η 
ΙΊpo8υμlα) τοΟ έξορΙστου. . 

........ Iιιιιc;, -ov, δ (φνΥ.ϊ" + αΙιμή)' ό φεύVΩν 
(~τιλ. ~oφεύyων) τήν αlχμήν (τό όκ6ντιον), ό όπο
φεύΜ τόν . πόλεμον, 6 όπόλεμος, ό δειλός. 
~ -ιiιJos, δ, 1ι (φιιΥ.ϊ,,)· ώ, χιιΙ νυν, φυΥός. 
π~ χιιρ. · ό έξ6ριστος, ιiλλά. χιιΙ 6 έκουσΙως 
φεύΥων πέραν τών 6ρΙων τ"ς πατρlδος του, 6 δρα
πέτ ....... b:t. exul, profugus Ι Nαa'ιi)'Φ φV)'ιilιιs = tπ
ανaφCpω (όνaκαλώ) τούς έξoρiστoυς . εΙς τήν πα
τρΙΔCΙ των 11 οΙ φιIjlά~.s Ν4τΙαaιίι=01 έξ6ριστοι έπ
ανέρχονται εις τός πατρlδας των. 2)'av τ~ οτρι&τ. 
yλώoq. ό έ'ι'κσταλεΙΨας την 8tOIV 'του, όλιπο· 
τόκτηι;. 

...... νω, πιιριιλλ. ΤόΠ~ το!! φήycσ. 
ΜΝ, 'πΙρρ:=ιptίyαδ. (βλ.λ.) · δμοΙω, χιιΙ "",,,,,,. 
~ -π. ciyoτ! Ιφιί7ε, Υ' Αν. ιic:;p. β' τ06 φa6ΥΩl: . 
•• ,..10ν, τ6' φλεΥμονή καΙ έξοlδησις τών Qδt.. 

νων, .01 ΙδlQ τών κατά τούς 6ou6ώνaς καΙ τός 
μασχόλQς, πρήξιμον (φΟΟσκωμα καΙ σκλήρυνσις) 
τών ·άδtνων [φVy.610,; <*φΙν,..."lοιι χαι'\' ιiνoμ.· b 
pι~. φι.., ae ~; Χ:Σ Ι oτck φΙVΗa-αι"α, φΙ_ι'ΙS]. 
..rv, Ιων .... yicIY, ιiπρqι. 1iop. β' του φaVycσ • 
..,., 'ιι (φVyιϊ,,)' tίι, χιιΙ ν!!ν, φυΥή, ή εΙς ψ.)'ι'i),ν 

τροπή κατά την (;)ραν τ"ς μόχης. λιιτ. fug& Ι δοτ. 
.φvyij .,. iπιρρ ..... έν σπou&.\, έν έσπευσμένΓ,l φuvt.\, 
έσπΕUΣΜΈνως. 2) έκφuyή (όnoφυyή, διaφuνι'\) όπό 
τινος πρόvματoς: · ,,6._ CΙμ"lιi_ φιιyd's Ivμ
mφfl!lUlWoΙ .... f)(ει μηχaνεu8i'\ (f)(εί έmνοήσει) τ:cnJς 
τρόπους καΙ τό μέαα της διαφ~Yι'\ς (της όπαλλα
Υί'\ς, της σωτηρΙaς) όπό όν/ατα νoσfιματα.- • έξα· 
ρlο, AΙX'l: . _xllluιn: φv"" φ8tί)'Φ=ζώ . έν έξoρlQ. 2) 
tb; · πιρ,λ ηκτιχόν δνομιι, '"'" - φ1ιl,.σ&.s, ΟΙ έξόρι
στΟ! iι οι πρόσφυΥες ώς σύνολον, τό σώμα των 
έξοο/ατων fι ΠΡΟόφύΥων. 
.ιι~, 'π. . ιiντΙ· · φ{ιnι, Υ! 'ν. Ιορ. β' τοΒ "..,... 
"~μνιιoς, .,. (φvyeίιι+ll,..ιo"γ b 6ποφεύ-

(JSJ 
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'Ιι.ιν σUΖυγΙΙCήν κλΙνην, ό ·~ν:ων .TQY. γόJ.lσν • .. · 
~'~ιιι .. , · μλ). •. -ttιr~(φvpt~X,J}· όπρφεύ-... 

γω τήν δικην, δέν ΠρΡσtQχομαr ~πως δΙKaσδQ 11 όπο- . 
στρέφομαι .(όντιπαΟΟ) · τός δlKaς (cτό δικαστήρια»). ' 
.ινΗcνeς, ο,. (φvpΤ,. + IΙ"o~)' ό ό~ύyων 

τούς ξένους, .6 δξενος, ό όφιλ9ξενος. 
.9i,ο-ιιτ6Ιcμος, Ο", ΠΟ'71:;' CΙν~Ι φvyO.61.μo, 

(φv,..ί,. + #Π6Μμ,σ" .• .ι.μο,)' ό όποφεύΥων τόν . 
πόλεμον, ό δειλός. 

·_Ι"", ον".; 6,., μ~. ΙΙορ. S' -ςοli ~ •• , 
φiiας, .ίιrα, ι,., μ-ςχ. πσι8. CΙop • . β' -ςοΟ ~ 
tιςσ (~), ΠΟΙ7l't. c1νoςL φv,,) (Ρλ. λ.). 

. ·.,ιςιιιl,,6ς, ίi, οΙ; ' (φVtα)' ό λιαν ε<ικόλως· τρε·· · 
π6μενος εΙς φuyήν; 6 δειλός, ό Κατεmοημtνος.·· . 

. .,ιςΙΙΙος, '4 , .o"·=φvζαxι,.ό~ (βλ., λ. ) . ._ 
.... , δωρ. φii6, 'ιι (φVω)' ή τοΟ σωμaτoςφuσική 

διόπλ'οαίς, σωματική όνόπτυξις, ώρaτoν όνόστημa, 
ώρατον παρόστημd, ε<ιγενής μορφή, εύγενές ' σόν· 
ολον.- n αl φuoΙKσl δυνόμεις τοΟ ΌV8ρώπoυ, ή φυ
σΙKr'ι ·τou ΙδιoφuTα,τό πνεϋμό τΟΟ J fι «φίιοις» tou, 
τό «φUΣΙKό του».- • τό ΔV60ς (ή δκμή) τt'ις r'ιλι-
KΙaς: TOW . - Ι 

'φ(ιιι, c1voςL .. ~, r'. Αν. I,nς't. ciop. '5' 'toO.,.. 
.... νσl, ιiπρφ~ πσι8. ιioρ. δ' 'to,O φt'ι.. . 
.... ν' I~,,'t. ιioρ. δ' ;;00 φt'ι.. . 
_ιιι6Cιiι;,.Ooα,.,. · (~or); πλι'iPης φuιclώY, cyε-

μδτ~_Όnό φ{ικιά». - . . . . :.: . 
ι,Iιdoν' η φΟιίιον, -ςό (φiίxo,)'=-φVxo, (βλ. ~:). 
,.ι; .... 'cfτων, -0_" .. 6, ~ (φiίxοs+,../~): '·δΎεΙ

· των 1)Ρός τα φόκη, ό κατοικ"νπαρό τήν M~ασoαν. 
_rκoΊ, ·.o~, 't6, λσι't.RιCUS· εΤδος φύτοοτi\ς 

θαλόσσης,' τό γνωστόν «φύκι».- • έριι8ρ?ν xpGίμα 
(cι(οκκινόδιι, cφKlασ!δι»),πapaoKευaζόμενoν όnό 
cφUKlα» τi'\ς 6aλόσoης, ΧΡ7l0ιμοποιούμινον δΙ, mtδ oςciv 
oς6t. 'Ελλ7lνΙδσιν. . ... ... 

'Enιμ., φiJto,' ~xιό.~· φex6cσ'φe~ιf!, 41"" 
φ6Χ"". -Ο.' φ6χ,,' φlx/", -110" .. διi'IΙ;ΙO~ ix Σημι'tΙ
xi'j, '(ΙΥΟ, yλώo~'IJ'·. πρδλ •. '(ό Ιι'iρ. pUk (ψιμμίιθ)ον τ"ν 
6φ6αλμC>ν)' -ςό' λσι-ς. fucus ιΤνιχι διiν8ΙOν ιix ''i'fj, Έλ- ' 
ληνιχfj,. . . 
φuiίMςi .1), "-;"'φnxccJ~, Ρ7lμιχ't. ίπΙ8. ~oli tp..u"QJ' 

δ~ δύναται rις νό άl\οφ(ιγr:ι Β o~ φVxτ~~ = όναπό-
~τoς.- n ό όπoφευxθεlς. . . . . 

· ... AάIιcσσI, ιiπ. δο •. πλη8. 'tOO φVλιιξ. ' 
φiiΙΙιυ\, ~ (φVUaιrCIJ)' τό φυλάττειν ι τό φ~Tν, 

ι'ι φροίιρηοις (χσιΙ δij · ή έν Kαιpc!ι νυκτός), ή . φόλα
ξις, ή έπαγρύπνησις D ι,ν : -τlji πλ '1)8., ή ",υκτεριν.ή φΡού. 
ρησις, κυκτοφΡουρό, λι:ιι';Ό excublae Ι φιι1IAx~ 'χω 
=τηΡΙ,;) φΡουρόν, ΦΙ:QUρω Ι φV1αxά~ φιιUττφ...,φυ- ,
λόττω, φΡOUpI,;) Ι τά, φιιλιιxά~ χα6Iαcα.μα, = στι'\νc..ί 
(l'{Ka8IOT") τός φΡουρός. .2) φpouρός, φpouΡά, · · 
σώμα <pu,\QKWY, . ~ '(.ό λOL~. custodll. χιΙ.ιχι iVIO't8 iνo . 
τΙ custos Τι ~y''tt 'custode' 11 ιίiσΌ Γι φΡουρό η οΙ φύλα
κες τόπου τινός Υι φρουρΙου. . 3) πύργος . έξ o~ ή 
φΡΟίιρησις, δέόις τοΟ φρουΡοό, σταθμός της φΡου
Ρός, ώxυρi.ιμένη 6έσ.ις, ί, .1j, 'ιι φpoιiρrισι,. 4) ίιιί 
;α,όνου, ή c8QPδLa» της νυκτερινt\ς φpoupδς, νυκτε
οινόν ΧΡονικόν διόστημα, Kα6~ δ . έφpoύρouν τό 
μέλημιδς φΡοίιΡδς (c8όΡδιaς»). KaλOύμεΎoν νΟν 
Kat ·από c8όρδια»,. 5) ώ,. xcιΙ ν&~, φυλακή, εlρκτί'ι, 

. ό τόπος fv6a φυλάσσει τΙς τινα, τό δεσμωτί'ιριον. 
- 8ήέπιτήρησις, ή φύλαξις, εΤτε πρός 6QΦόλειαν 
ετΤε. πρός ",εΡlοΡισμόνΜ ''X. •. ~ιtιιl Ι,. ""λιιή.-fχω 
(κΡόΤ") τινα όπό έπιτήρησινΊ τον CPΡOupGί Ι ώα. φv. 
1aHtj .. , 'χι.ιiJ=φvUττομ4ι='πΡοφυλάοσοl;iOl. όπ6 τινα, 
προσέχω, όγpuηνώ, εΤμαι έι:ιιφυλοκτικ6ς, . λQμ66.ν.l.ι1. 
πpόψUΛαKτιΙ<:όμετPa 11 "e.ι .. ω~ .' .ιμι . •• φ~ιciίαι "7 
τηρCι μεγ~λaς προφύλόξεις, φρouΡι;, αίιστηΡ6Jgτα. 

φiίΙδΙΙΙΙ;", μι η, -/αοιι, i.'t. -rQ) (φV1α.κή)· ώ'; .χσιΙ 
νυν, Ψ'Jλaκ.Ιζ<:J,6άλλw (ρΙπτω) εΙς τήν φuλaκί'ιν.' ' 

φiiΙδιιoς( ~,ποι,l\J_ ιiv'tLφt'ι1ιif. . . , 
9iι(ιιιτ.tος,ίιi D", Ρ7Ιμσιος. irclB •. ·'tdJI φvAάιr~ .. (k 

'to:i . ~OQU, . φ,ι.ιiiCJαο~Ι-) ,~ ~:.όΠQΊος . 'πΡέπει .·ν~. φυλΦ' . 
χθ!1. νό πρσΨ~λαχθl:\ όπό τι(ννt) tI :9ΣV.ιcι:-•• ,. .(ώα. _~ 
~oί) 115.0011)' <πρεη:εl .. νά I1ΡCΙφU~~·θ!:i ης ;<m6 .ΤΙΥος 71 
έναΥΠίΡΥ ·]'ιll.ός ........ · :g '(b;-'I'Oi .• Y8)Yό~-~·. mi&8;ιο; •. ) τόνο 

j ' 1 ·w . • 

pnoro'/ ' π~ει νό :~~λόξ1'.l ;rιςΑνό διατηρfιor,)) υ 
φV~C(N"~-:-uPέ~I ,Y~ .φuλόξ'l·'~ · . . ' . 
9ilaKTιίp, -iI,o~, δ·-φVλσf. . . 

· .,ιΙσιιτVιoνι '(ό (φvλιt",tti,)' τ6πος όxUΡΌς, ' ώ
~\1ρCι)μένη Θt~.ιςι . f~6a όnόρxει:. φρουρό KαΙφρou· 
ΡοΙ. φρο(ιΡιον. δxVΡΌΝ Ι πρoφuλαKr'ι, έμπροο&ocp;r- ' 
iλcxr'ιi' λσι~ It.&tlo •. ; 2), μtooν nΡOOTaolac;, ' μtooν 
~λεΙoς, όοφόλεια, . ώ; 1UXt ν6ν cφuλακτήριον»; 
«φυλαχτάρι», cφυλαχ,τό», μέασν nρoφuλαKΤΙK6ν.-
)τaρcί , '(ΟΤ' " Ιf)QδιιΙοι, .... λιιχή,ια ~ασιν λc.,ιρlδες μεμ, 
'8ρόνης φέpouoaι έπιγεγραμμένα χι.ιρlα τΟΟ M~ 
'qaTKOO Νόμou· .. 'tt, λaιpΙδσι, ci!)1:~, Ιφιρον πιριδι1J.,· 
~ ΠιρΙ.' τ6 μt=πoν, δαΖχι, ΠΡΟΟΤιύχον1:0, .,.. tijv π . .. . ' 
'κοΙθηοίν ·δτι . σι6ΤQl,~ασιν ιiποu),.Ψσι'tΙ1UXΙ 1UX~ιk 'dιν , 
'cxIIxciv πν!uμiτaiιν». . . . . ' 
; . .,ιΙσ,nιι6ς, tJ, . c}" <φιlU.a.)' ό ιcα,τάλληλoc; νό ' 
διOΦuλόπr:ι (νό ' διατηPι:i) τι, ό πρoφuλόσσι.ιY, ό ~~ 
γΡUΠνoς .(μι~6ι Ύl.ν.).- 8 ό πρoφυλαιtΤΙK6ς. έ~φUλα-
κτικ6ς, ΠΡοοεκτΊκ6ς. .. . 
"Ιιξ, -&HO~, 6 u! tι (φvUιr • • ). ;It" uL. ν~ν, 

φίιλaξ, φρoUρ6ς; ' ό φρoυ~ν, ό φυ~πωy, ό. ?ΚΟ' 
n6ς, ).σι •• excύbltor Ι οΙ. φVλιι~~-ήφρόίιρό Ι~μα 
φΡOιιρCιν.-· 11 κηδεμών, ΠΡΟΟ.1ότης, φίιλόξ, ~περ · 
ασπιστής Ι tpv1af 118ιΗ, = προιπό Γης (έπΙτροπος) 
τάΟ παιδός. '. . 

.,ιΑcιξcfς, δ.ρ~ CΙνoςLφv1dl.I~. ρ'.-ι. μtλλ -ςο ;) 
φVλαιrιr..,. ., .. 
9ΙΙαξις, -.ίIίJf, 41. (φιlAάσιr.)· iI φΡούρησις', τό 

φUλόττειν.-::- 11 (ιix -ς06 ίι'οο.ιι) . ή ήρoφίιλ~1ς όπ6 τι · 
νος, r'ι ΟήερόσπισΙς του ΈVαντ'σν τινός, r'ι. έξaoφό · 
λισΙς Τ,ού. · . 
· φiίΙ-cιριΙω, ' μιλλ . .,.σφ (φt'ιλιι,xo,)' εΤμαι φόλαρ
χος, έχω τ6. όξΙωμα τού φυλάρχcυ, διοικιΑ) τόν στρα· 
τόν . τόν ... όιjQτελοίιμενον έκ τ"ν σ:rρaτευσΙμων φυ · 
λt\ς τινός."::'" 11 διοικ" τό' lπΠιi<όν. . .. 
· .ΟΙ-σριος, (ι (φtί1ή + ιΙ,χφ)" ό όρχηvόc; φν1;;~. 
- • ό όρχηγός (διοικητής) τοΟ lπnΙKOO. , 
· .uΙσσ'σCμcνσι, ιiπ. ιiπpφ. '("iί φvUιra.. . 
eΥWλΑΊΣΩ, ιi't't. -ΤΤΙΙ" μι).).. φιιΑάξοιι' ιίόρ. οι' 

ΊφVMιξα, in. φVλιιξα' πρχ. πεφVλιιxα' πσιll7lt., 91"1α . 
χ6ήαομαι, μ'α. μιλλ, φv).άξoμαι· ιiόρ. σι' Ιφιι1CΊ · 
xlJorιtι· πρχ .•• φVλιιyμαι, Ι ιiπoλ., ώ, '1UXL νilν , φu
λόττω. cφuλόγωι, Jφυλ6ω:t, φuλόπιΌιώς φPouρ6S. 
;αyρuπν" τήν νόκτα διό νό εΤμαι δγpuπνος φίι~άξί 
φρoυpGί όγΡίΙπνως Ι εΤμαι έν tnιφυλaκl:\; εΤμαι πρoo~ 
εκτίκ6ς; προοέχω Ι φvUaa. ~~-εΤμαι.:φρouρός 
Ka6' δλην τήν νίικτα.- • μtι'it. , ώ', ;Ιι:ίΙ . νον, φi.ιλόΓ: 
τω, διάφυλόττω, ·'ΠPooτaτείic.ι>, ύnερaoπlζc..ί;διασι!ιζω 
11 ·φv1ιίπ. τ,.ά &.6 i,,.,i,, ~ φρουΡΙ,;) τινα (καΙ τδ,Υ 
ΠΡοφυλόσ.σω, τόν ήPoσΤ9Tε~ω όπό 'τινσ;ςl.; . 2) πει>ι ~ 
μένω τινό, τόν πaραφυλόττω, .πρoσέxω τΟς κινήoeις 
,"ου, ένεδΡε<ιω δι· αίιτόν Ι περιι.i~νω διό τήν κατόλ· 
ληλον στιγμήν, καοαδοκ" . . J)' μ~φρ •• 5ιόr.ήΡΙ;" δια
φυλόττω, τηpGί, δέν · πα~6αΙνω, . δέν πaρ06ιάζιJ!ι 
φVAάπcσ l,xια,-τηpGί τους ~ΚΟlJς, έμμt'Vω (μένω 
"ιστός) εις τους δρκους, τους σε6αμαι, δέν τοός 
naρci6ιόζω Ι φvUιrαοιι'.n;ο~ = τηpQ διαταyfιν, δέν 
τήν παρα6aΙνω, οΟτε c>δι9φopI,;) δι' aίιτήν.- . • μt
όον, ιίπολ., φv1ιία_oμo~ -.προσέχω,εΤμαι πρoσε~τι· . 
κός, πpoφυλόaooμαι, λαμ8όνω .πpoφυ~αKΤΙKόμtτP!1 . 
11 ιiν -ςσ _ννοΙ, -ςσιύt"(j ' ΠΙΧΡ' Όμ1Jιcφ οuχνt ιiπσιν,' .fj .. 
πι?Ιφρ. ~ifZ"μQO' .'μί=sεΤμαι .ΠΡοσεκτικός, εJ-. 

. μαι συνετ . 2,). διarηρQ τι, τό διατηpGί· έν τc!ι vc;J . 
Τι έν rt.I μ μΙ3 Ι μa't' ιίπρφ., φvUaaoμιza ιςοι.ί" ~ι
λαμ8όνω τό μέτρα μου .. , (φροντιςω) .νό πρόξω ηl , 
φv1Ω~ιroμσι ., ,.. ~ .. i,,. -:-.: λdμ!39νιJ . τό: .μtτρρ .μου 
(φροl!τΙζω) νό μή t,ό . πιΧιξω; ·JφOφυλόόσoμαι. ·4116 

,τοϋ 'νό τ6 οΡόξω, δέν τό πρόττω ζi,ό λόvouς προ , 
φυλόξε~. 3) μι'tt , II!t., φιιλάααομα{ ~Ι~N)-ΠPO
φυλάσσΟμαι .όπ6 τι(να), λαμ8όνω π~ιιλaκΤΙKόμt
τρα έν"ντιον του, εΤμ,αι πpoσεKτ~xός ως . πpόs τι~γa), 

. τό(ν) όnoφεύΥω Ι ""UCJιroμιII τοιι, 1&O~.~σ~~ΡO~ 
φuλ6qσρμαι, Qp6 ..;ρύς , πoλ.εμlouς" .~Ιoσ ~ι -ΚΙ ' 
~νιpY . xβΙo;Cιι ιiν : ,fj . οημCiιο., ,,~I) .μιiooυ . . " . . 
. φU.λΙ,.. , ~, . δ .(φV1ιt).· . ό ·tιc . τιΊς , ~τ"ς φυΜς, 
~μόφι;λO<ίί λ~~.; .tr.lbjll~; _ . , .. J ... ,' . ~ 

. . ι .uA~ . ;. 'tι .,(~) ~ ~Ι νO~,. φwJι, ~θΡ.9.ισμq; .. . 



'= rτ7E --sπ -:m ' =χ 

Ipώrιw,ν ,διaιίρινOμtνων όnό- ~δXλω; ~Ι " _ιJ-
08( x.l*.τηρ~ατ~x.ν yνlll~"αμι.t_ν, ·OIUll( ιι.,ιiί 'fI χοινή 
1UIWYιιιf/ι (11 φιιλή τΑν &lιιρι6ων, 11 ,UA'll ,ιιν "ΙιDνι8Y; 
...... _ν "BλλιtI1L). : · 2) δθρΘισμα ό\ft)ρώnων "νωμt
νων διά~ς έν TQ αύτQ ' τόπ~ σuν~ΙKfισεως, δπ~ 
fιqpι. .. cιI _πl KλιlαNνo~ 15m φιιλcιΙ 'iaν ΆθηνCΙΙIIIν. 
μe~o ,~ ~oΙ ..... 1iν' 6nfjpxa βl5οιΙΙΙiΙC . δlcιφo'ρ«· .. ,
cιyφyf!;· (λcιτ. , trlbus);- ' . στρατιωτικι'ι . δισfρεoι"ς, 
στρατιωΥικόν τμi'\μα 'ό~oτελaύμενoν όπό τούς orRO
τιώτας έκόστης' qκιλi'\ς 11 ώα. ιμι\μα . ΙππικΟΟ, 1λή lπ
ΠΙΙC:OO"ταξιCιρXΙαΙΠIJΙKoO' πρ5λ. xiιΙ .,v1cι,,,cor: , 

"Bnιμ.: φt1ιj' φQo". φιι.Uq" ~et-φe10r(ό tκ' 
τριών φυλών συγκεΙμΈνος, -πρ5λ. Tea-φe1lcι, "Ιλλιιρ. 
1:0~ων. Τrl-bulluιn, ' &cιx,: 7-eΙφόv10,,), πάιλ-ΥιρμΌ bllr 
(δωμάτιον, Μλαμος, τμi'\μα), ιiπλ·ας . . b6r (Kaλίι-
6η), ,,;cιA-i1orr. bύr (άπο8ήκη, μαγαζΙον' διαμi:ρισμα 
γιιΥαικών)' _~ . Ιoιrι:. , *bhu-Io-, ~ιt-rO-: *bh('SυI- .., 
1:φ .φCD1a'r· *bhu-,' *bhδu- ιΙνCΙI ΙΙ"~ ' τ1Ι, βια. bh8-
yl[., ~.ρΙ i), βλ. -'ν 'φVoι; 
.rΆΓ Αι -ΙΙ. άγρΙα ' έλαια, cόΥριελQά», • ιc6wa"r 

δπω" iλλω, 'χοι-λ8{1:0 ' [φιlAIιι· ·: φv1Ι,;" f) φι1νιc.,. 
αΧΟ1:.lν. Ι1:ιιμολ: (πρ5λ. Ιcιrι:. *bhu-: φv~6". φVoar)]. 

, ι,i11lις, ~δoϊ, 11 ' (φt)AAo;ι)''';«Ρι!ι μ1:Υν. ώ, ',,;Ιθ., 
φυλλώδης, πλήρης φύλλων.- 11 ώ, ο';α., σωρός φύλ
λων, στρώμα φύλλων. 2) τό φύλλα, τό 'φύλλωμά; 
~νδρoυ Ι Κλόδος μετό φύλλων Ι.., τψ πληθ., φυλ
λώδεις κλάδοι n μ1:φρ. Ιrι:Ι clνBpιDnou, φvWcJo, ΙΙδrr 
ιccιτιι~φoμi"",-δτaν τό φύλλα Τi'\ς ζωi'\ς του έ· 
μαρόν8ησαν καΙ έξηΡόν8ησαν 2) cι~t6 τ06το τό 
δένδρQ'ν :tI .τό · φuTQV η κλόδος. 
ι,il1crov,' .τό (φtί~,,)~ Χ<ΖΤ& 1:6 πλιΤατον'" 1:$. 

πλ:rιθ., φVU.iCI~XOPTGPIKlI, 'φύλλα διαφόρων λαχό
νων, διςlll' ή μέν·τα, τό πετροόέλινον χ. 11. τ&' 6rι:otcι 
Ι,,;φλοΟνΤδ ιΙς; χiιμηλ&ς; τιμ&, (χοιΙ «χοuτοιιρr.Lδcι"; δrι:ω, 
λ6Υομιν αήμιρον; , δηλ. O1l"-Oocι, l1ν.υ 'ltoιxρIΙSoίiς; ~υyΙ- , 
αμοιτο,, ' f)' 'ΙΙοι! ίδΙδonο · δωριaιν) ,llιιφιι';Ιδαw φV1Mί_ 
-ρaπανόφuλλQ. . 
9111Ινος, ", οι! (φtί11_>' ό tκ φύ~λων, '6' ηε

ποιημένος έκ φύλλων. ' 
4pU11o-Ι01cu, μελλ. -,."c» (φvUοβ61οr)' όπο8όλ- . 

λω . τό φύλλα, φυλλορροώ, στρώνω χόμω μέ φύλλα. 
ι,i11o-δό1oς, ο.-(φtί110ιι+βιiUc»)' ό ριπτων· τό 

φύλλα, ό φuλλoppoGιν. . '.' 
..,11ό-ιιομος, _ (φtίuot+ιc6ιuι)' ό KεKαλυμμt

νος διό φύλλc..ιν, ό nUκν6φυλλος, φυλλώδης. 
, .Y~AλOM, τ6' &, xcιΙ νδν, φύλλον Ι'ν Τlj\ ,,;λη8., 

τά φύλλα , τοΟ δένδρου,. τό φύλλωμα τΟΟ δένδρου: 
.ι" ιαitI· ,φVAA_ ,.."ή, ~.Ι" U ιcιιί cI"ιJeώιι=δπως 
ε1ναιτό γένος Τών . ,φύλλων τών δένδρωνΊ τοιΟΟ
τον όκρι6ώς εΙναικαl τό όν8pώnινoν γένος Ι ιιλ" 
ιcn φVUcι-φύλλα πλεγμένα -εΙς στέφανον. 2) 
ώά. Ιν .τ. nA1JB., δν8η, πέταλα δν8ouς, φύλλα δν-
8ouς • .. ' . 

~Ε~vμ:, φtίλ1_ (Ιcιπ. *bhύUo-m: f6IIum (Ιιi,,;. 
*b!:ιIJο·m,_ ~Ι blle (μικρόν φύλλον, δν8ος), gaur. 
B,X,,,ovιιτlιι , (δνομα φυτoϋ)·Ιoιrι:. *bhel(e)' *bh(e)Iι!·, 
*bh(e)Ιδ tφudώ, ' πνέω, φΟL!σκώνc..ι· όν8Ιζ~)' π~5λ. 
φάιAA~, [π., χ. 'λοιτ. flemIn& (=οlματώδες ο!'δημα). 
flos (=δν8ος), follis (=φυσητήρ σιδηΡουΡΥΟΟ), ποιλ ό 

γl~I1 . . , bI&t .. , (φύλλΟΥ), . blιiom& (δν80ς), liπλ'OOΙ~. 
bIo'cr '(πνΟή, ' άφ80νΙα), λcιτ. ub~rtιls . (lIye~, καρ
πόςί: b"d (δνθος):::ItΟΙ/'-Υ.ρμ. bIuot, Ιoι~. 8~jI, ' *bhIQ
ti-]' it<ΖΤr.L τινοις; φtίUo .. '( φtί1ιo", ίΧ ρlΙ;;. φ1v-. (βλ. ιiν 
φ11Φ). ," . .. ", 
φΙ11ο-ρροΙω, μεΗ. -"01» (φvUoee60r)'-:=φVUo

βο'Uω ·1βλ. λ.), χίΝω ~' pΙπτω τό . φύλλq μου; χόνω 
τό φύλλα μου U Ιηίίiθι~ ή χωμιχ-η Ifpiiol" . ~110e-. 
eoάi CΙοnl&ι=ρΙπrω '(πετώ) τήν όσηΙδα . μqtJί · γΙΥΟ: 
μαι ρΙΨασπις . . 
φίί1.1ο-ρρόος, : , ιι"ο '(φι;λΑριι+μφ)' - φνλ10βdΙ0r 

(βλ. _ λ;'). . . .. ' . . , . ' 
.iί11όoocnpωT~, ο", . ιccιΙ .,11ο-στρως, "ciJΤOOr, 

6, '11 (q;~~1~ΙΙ+Οί:e'C4..ν...,eI,')· q~ έpτρωμέν~ μεφΥλλα, 
κεκολυμμένος διό Φύλλων" 
.ι,~~"φ6p~, 6"χ~ηοt+φ8Ρ')' ~:φtρi.ιlι ',φΡλ- ' 

λα. φvUoφ6eο,'4)'cWο;:'6γών έν , TQI OπoΙeιr . τΡ elAJ~ . 
eεTCW ' εΤναι στέφανος 'έξ άveέων, 

.• ot1 

"Uo-jOit .. ~ .μιU. , .... (φVAAoιι+Jlφ)·-φ.1M-
'o1άi, φvUοeeΟcl ,(βλ. λ. 'λ.I- . . 
. "1ο-ιφίνΙ .. , ' 1w}:A. -t)oc» (ι;"φιι+~-)' διaKρI
~ω φυλός, ΧCo?PΙζω τqς φυλός (fJ,+9 ,φΟ).'ό, Τό γένη), 
κάμνω διακρfσεις {προτιμι'ισεις). )Jε'τQξύ t,Qv φυλών. 
, φiί1oν, τ6 (φVaι)' δ8Ροιαμα όν8Ρώ.πων. fI έμψύ
χων δντων χοι1l6λοιι, γένος, γεΥεό, φυλι'ι, ,ε,δος Ή 
φi10tι ιJ.8ώιι. φΙ1ο" ,..,..,ιcιi". , 2) 'ν τ$ Kληθ •• , ~ρ6, 
δ'ijλωαιν ιίριθμοσ , tlvq, ' "rι:ρoαώ~ων εtδoυ, 'tlv6" στΤ
φος, σμf'\νος, σώμα,. πλr'\8oς D φf11cι ~!!W' φiMι 
"vwιΙHώιι, Γιγd"ίιotι~· 1"1'00/_ χλπ;. σμi'\νος-κω~ 
νώπων Ι φίί1οίο 'ι.e"Ιikίw7"τό.γένος iQv πτηνών " 3~ 
cbς; .. ι νΟν, J!"IWάιH.ί_ φiλo"Ί fj 7Y"αιιcιi" φiλo", 'fι 
"ι} iHj1V φiί10", ilI' lΡe." φ;;lό".-' • 'γένος. όνθρώ
ηjJν, φυλή, έ8νος.- 11 'ν α1:Jνωτ'~ ίννΟΙ(Jf φυλήlιν
θρ<;ίιiιJν' συγγΕνών έξ αΤματος η , l1λλcιι" γενεά, φα-
1p/a (βλ. φv1" 2)~ _~σ φίί.tσ - κ(Πό φυλός, ' Kaτό 
φατρlας, κατό γένη. ι . . 

. .u~-όnις; ",cJor. 11' cιΙτ. φν10#ι" η φv16ιιι&ι (φiί. 
1οιι+6'ψ)' κραυγή μάχης, 6οή μάχης, ιιWπ) , (βλ., λ.) 
ιiOλέμoυ, μάχης' οόταγος, μόχη [αχο •. ιιν. '~ιιμοt..·, 
χοιτ& τόν ΜΙΎ. 'Εtιιμ. ΊΕ Μ) cφνλoιι,~' I,dn' "e(l,nfj 
~OV Ι' alr n' -ed. ώ dμo;;' ~Δ' φi1ιι, φtίloμl, ~" 
olίoίi_' XCΙtr.L τlνcι., .1:&'1 vaCIIt6PCIIν φν10ιιι, < φiί1.ό" + 
on-.• , ορ·ύι, .0Ιονιι. «,tp'iov τi'\ς φl.!ληςι· rι:lθcινcιιτ6ρcι"l 
.., ιiρχ fj. Ciltoe7jACII&,tOQι < φV.to" + Βψ (Υιν. dnόi _.φω-' 
νή, βλ. λ.). ' . , 
. φύμα, τ6 (φtίc»). ώ, 1:6 ~6ιι' κότι τό φuόμενoν 
τι;όπον .. tl.,r.L,. τό προϊόν, τό άνα6λaστi'\σαν ~ν Φ 
πρ6τι;;ον δΙν 6rι:fjpxaV)j δrι:ως; .[νοιl τ6 ιiνoι:pcιιν6μlνoν 'rι:Ι 
,;;'j' ίrι:,διρμΙδo, otδηιιcι (~pήξ,μoν), όnόσtημα, έλκος. 
cφοuqκaλΙδαι, «σπυρlι, λcιτ. buber, νοmϊc&. 

" φύναι, ιi,,;pφ. ιiop. 5' t06 φtίc». . 
φUΞ-δνωρ, 'οeό,: δ, fι ~"είί+CΙιιιje}' ίπ! ΥύΎIΙΙΧΟ" 

ή όποφεύγουoa .τούς δνδρας, ή , qποφεύνouοο τούς 
συξύγouς Ι ό 'φ060ύμενος τούς δγδρας. . 

φ6ξιι1ις, -,όr xcιΙ -,~, ~, 11 (φaUycio)' φυγός. 
δειλό::, φυγοπόλεμος. . . 

φύξΙII9f;, ο., (φεv"οι.)· 1(CΙλCΙ\&,.. .xcιΙ ποιητ. τ6,,;ο, 
ciντΙ φr6fiμor' ί,,;Ι 1:6ltων, τόπος εΙς6νδύνqτι;ιΙ τις 
νά Kατaφύγr;ι (νό εO~r;ι καταφύγιον) Ι ώ, ο?α. τ;c}. φύ
ξιμα" - δαυλον, καταφύΥιον.- υ μι'tά οιίτ. προο., 
.,vξ'ιώr · ~ι"ιι=6 δυνόμε"ος(ό IKανός~ .ν~ διοφύγι;ι , 
&ό. τινα, \Ιό τόν όπΟφύΥr.i, νό, γλ!J!ι:ισr.ι ,όπ9 αύτόν. 
~ •• ~, 11 (φεtίyC»)'FΙPV~ (βλ., ~.). : 
ιpιiρiίμσ, --~r, τό (φt~Φ)" , τό δλευΡον τό ,}Jε,

γνυόμενσν με8' Οδατος ΚΟΓζυμωνόμενσν., ή ζυμη, 
τό cζυμόριι. . 
φipάω, μιλλ. ·ιιαφΌ ιi6ρ. cι' . Ιφδeίί_a, Ιων. ,"'ΟΙΙ· 

πάιθητ.,ιί9Ρ. α: έφveιf.{hι~ • . Ιων.· ..ιj{hι;'~ ,,;ρχ. ιτεψ'v.I,I" 
μαι' Ιχτετ. · Ψrι:ο, ., τ06 . q.Vec»· " άναμειγνύω, δλευρον 
μεδ' Dδατος, κόμνω ζυμάρι" ζύμώνω 8 μtφΡ·, Ιν ,;CΊt 
μ60φ, μιI1cιιcq. φowι}" Πfc}r ~όiιr ΙecaοτarφvedοΡιι.' 
=προαποιοΟμαι καΙ όμιλώ μέ . μειλΙΧΙQν.' φώνr'lν, 'πρός 
τού) έραστός. . ," ', . 
φuρδιι.ν. ' Ιrι:Ιρρ. (.,vec»)· ώ, ύΙ '10'1" , φύιΟΟην-μΙ-

Υδην, 'όνCjμεΙκτως, «6vlIJCqraJ • . ' ' ' 
..ρίιναι, ιirι:ρφ .. ]ςιιθ. , ι:i.oρ. 5~ Τo~!I φVec». , 

, .Υ"ι,ιοι μι).λ. φ(i(ld!»' cl6p. lφveoCI~ ~oιOητ., τιtιλ. 
μ.Η. , ~ν~'oμίi, · ιi6ρ. cι'Ιφve{hι'" cl6p. 15' Iφleiι'" 
πp~. _ ~~~I~I'~~ , με:ιγ~ύc,.ι, όναμειγνύι..i,' :άνακατών.ώ, 
xu-p. ό\iαμ~ιyyOΨ μέ υγΡόΥ ΤΙ n~Q.Vi ' uyparVIJ, ρον,· , 
τΙζω, 6Ρ,έ~ω ιΙμολύνω, λ7Wνω, .μιoΙν~llφ~έΙρω;· !<ατα-
στΡέφω: - 2rljvqμεl'(νυt:Jν :ζυμQν~1 πσpaQκ.εΥόζω 
ζύμην a d φVew,-ό ζυμωνων, ' ό, ζυμωτης, ό όρτΟ,: ' 
ποιός.- " μΤΦΡ.ίκόμΥι.:,ιδνω-κ,ότω; όνοκα-.:ών.ώ. όνο· , 
με;ιγνύω" συγχέω., c:iίινχύζ~- 'ltcιθ1J'" ε;1μQιδνω-κό-
Τω. 'διαtελώ ένQUγχύσ~ι. " . . . 
; 'B""J.&. ι φtίeω' ,ipVemt"· . "ιvΊμα:" φveμ6~' qιιιedcu' 
φtίeCIjιιr ίpvec» <*φveJcu{Ioι.n;, *bhl;l!-jo ;cr«voxp. blιu' 
,lIti. ,(!OΙIt~ ,·~~[-:Ι=~ιyoOμC;ΙΙ Τdχέ~; ,όνα?ηδώ, Zιν~ . . 
bar-, (Kι"oo~αι :.t3ιαrως)" . '~i :ι:cοe;~eω • . ,ι.ρ!,;. fre~l!', 
(Οδωρ. ~~γμέvοV).ι.~et"'.Ιe, ferιηentιJl'!l~ ιiΠλ:19\'· 
b4fοrίn& '(όΦ~ς"ζύ~ό)- ,) xIt-tιt ';tvlιtti~~!16~~ '~νtιj(ιiΑ 
~cιΙ τό λcι~. fuICo', rι:p~t. ... . ',tIfΙ . f'Oe~"ώ, 1.Pi!/ίιo~, :φ,VΙΊ,,~-
.0~Ι, flίμ6dοiΨ_ι:. , .. , . , . 

..-.;,' μιςχ; ' 40~:'β'ΤOO~Qlllδ φjj~=ό υl6'ς. 



φiσcι, -"" 4ι (φVφ)' ιτό 'φuσερ6», XCΙ1:ιΣ 1:6 πλ.Τ-
01:0"1 έν 1:Φ nA1jQ.- • φύσημα, πνοή όνέμου, δνε
μος Ι έπΙ πυρ6" τό ρεΟμα ' τ"ς φλΟΊ'ός. 2) πομ
ιρόλυξ, φUΣΑΛΛlς πλήρης δέΡος 

• Ε-rvμ.: φVσcι (/cιπ. *ρhU'j&), 111ι"1. φ(ισrι' φVσCΊΦ' 
φVσ.CΊΦ· φVσ.γf· φVIJcιW,' ·φVΣMtJ· φvσχow' πο.
φVσσφ, ocιναχρ. phuρpt.,kir&k&-JJ. (πνευατιών), PuP
ρhul&-JJ. (δέρια έν τοΤς έντέροις), phυρρhuS&-JJ. 
(πνευμων), phu.-k&rδtl (πνέω, φυσGι), ' ιίρμ. ρhukh 
(πνοή, δνεμος), phj!em (πνέω), phkh&m (όΊ'κοομαι), 
νao-Π8po. Piik (τό (ρύοημα πρός δναμμα nuρδς)' " 
Icιπ. *pheυ-, . *phu- (φuσGι, πνέω, φουσκώνω), _1:S 
δνoμcι ,;οπι:.LΙcxν, _ι xcι,;' aνotAAcxyiιν μ'l:ιk 'l:ciν *peu-, 
*ρου-,' *ρu-' πρδλ. 'l:ιk, έΠ.Χ1:. *ρeu,,; *put. {ALQ. 

puscι.:ι, ρϋ,ιι (πνέω, φuσGι), putό (όφρ6ς), Ο.λ. nVtr
"' <*.mιτσ..o-,], *ρeuk-, ·ΡUk-, *peug-, *ρug- [ALe. 
ΡUkn' (φλ(ικταινα), ΡUkszl6 (ο1δημα), pUksz'l (πνευ
στιω), 'λλ. n'" (βλ. λ.)], .ρeuρ-, *pup.- [λ.1:'Ι:. P&UPt 
(όΥκώνω, πρήσκω), pups (tYKuoς)1 ~, *ρus
[ocινoxρ. p{ι'y&tl (αίιξόνω, εύτυχω), Λcx'l:. pus(s)UI&. 
ρuιΙυΙ&, ALe. pUsIe (πομφόλυξ), -πcxλ-σλcxο. , pucha.tl 
(φuσGι)]. 
9iίOσδcIς, 81σcι, h, διιιρ. ιlν,;Ι φVΣrιlklf, μη. πcxθ. 

ιloρ .. cι' '1:011 φVIJdoι. 
4piσδllN;, -ΙΙοι, 1) (φVσCΊφ)' dI, xcιΙ νllν, φυσaλ

λΙς, «φouαKOλlδa), ACΙ'l:. ρustιil&.- • πνεuστόν μου
σικόν δρyaνoν, εΤδος αύλοΟ, φλΟΊ'έρο, δσκauλός, 
f\'κόΤδa). 
~σδloς, 6 (φvσιίΙ»)' εΤδος 6αTpόxoυ κλη&ντος 

οδτω έκ τ"ς Ιδιότητός του νό διαστέλλεται (νό 
ΦOUσKώνι:l) έκουσΙως μέχρι καΙ διαρρήξεως όκόμη' 
λίΥaΤCΙL δη IX.t π-n;'ήν ~1jA1j1:1jptάIa1j. 2) εΤδος τερατο
μόρφου καΙ δηλητηριώδους Ιχ8ύος. 3) εΤδος φαλ
λαΙνl1ς. 
φUσσς, μη. ιίορ. cx' τοll φVφ Ι ιJ φVIJCI,-ό πατήρ. 
φiσδτlιριoν, '1:6, διιιρ. ιίντΙ φvarιnte.oto (βλ. λ.). 
φiσάω, 111Ι"1. -'ω' μΗ. ·ιjσφ (φVσcι)' ciI; xcιΙ "10"1. 

φυσGι, ιφουσκώνω» (.Ττ. at~ τοϊ) έχπν.ομΙνου ιί'ρο; 
ιΤτ. aLιk φυΟ,l1:f,ρο;) Ι φUΣιω, ρω8ωνΙζω, KUΚτηρΙζω, 
πνΕVΣΤιω Ι ,..,. φVσΙι»=ρω8ωνΙζω φο&:ρό, εΤμαι 
τΡομερό 8uμωμένος Ι μ1:φρ., μ,ι7Ω φVIJάi-Acι'l:. m&g
n.um sp/r&re=όΥaνακτω μεΥόλως ~ εΤμαι ύπερήφα
νος (εΤμαι «φouαKωμένoς)I.- 11 μτδ1: . , φυσGι εΤς τι, 
«φουσκώνω» τι, λcιτ. Infl&r. Ι φVσάi χVστ.,-ιφου
σκώνω» κύστιν.- καιβ'ητ., 6πaρo. InιφVσrιτo ι) 7CΙIJn)e 
=ι'ι κοιλΙα μου t:Τχε φΌUΣKώσει <f!To φουσκωμένη, 
«εΤχε Ί'Ινει τούμπανο» Ι μ'!:Χ. πρχ. nιφvarιμιltιor
«φουσκωμένος), έξωΥκωμένος, «πρησμένος), xcxl 
μ1:φρ., έπηρμένος, φαντοσμένος,οlηματΙας, ματαιό· . 
φρων. 2) μ1:φρ., φvσιS τ.tισ=κόμνω τινό(δι' έπαΙ
νων, κολακεΙας Χο1:.τ.) νό φΣUΣKώσι:l, νό Cιπερηφα
νεύητrιι, τόν KQerOTcj μaταιόφρoνα καΙ olημaτΙaν 11-
τ6ν έξαπατω.- πcιθ,l1:., έπαΙρομαι, φουσκώνω. ~) 
φυσω τι καΙ τ6 κόμνω νό όνόΨι:1, διό φυσήματος 
κόμνω τι νό λειτουΡΊ'ήοΓ,\, νό τε8ι:Ί εΙς κΙνησιν. 4) 
φίισων σβήνω (ωμnάcJcι π. χ.). δ) φυοων παlζω 
nνευστ6ν μουοικ6ν δΡΊ'ανον. 
φίioiu, Ιοι'ι, 4ν'l:! φVσΙφ (βλ. λ.ι. 
"Oσι:ώΜCνoς, ΙΟΙ·Ι. Q:V1:1 'Pνσώ~, ιν. .. •. ιιτχ. 
ιpUOΙΙ, 'ij, ίοιν. ΙΙν1:1 φVσcι ιβλ. λ.). 
φUΣιιμα, 'CΙl'O" 1:6 (φVσCΊφ)' ciI; -Ι νΟν, τό φύση

μο, τ6 φυσώμενον, τ6 φουσκων6μενον, φUΣΑΛλΙς, 
πομφόλυξ n όναπνοι'ι, ρω8ωνισμ6ς, τό φυσδν Ι πδς 
~xoς παΡαΥόμενος διό φυοήματος fj ρω8ωνΙσμα
τος Ο 6οή, ωρuyμός, μανΙα (λύσσα) Ι ,πΙ lππου; φρυ
αΥμός μετό (χλιμιντρΙσματος) Ι cιΙΜCΙΤOI φVΣrιμcι
έκφυσώμενον αΤμα (lδΙIιι;; ix τ{δν μυχ't~ριιιv ~.1II01:1 
Ιoφcιyμ'νOIY. ζιjιων) Ι μτφρ., όλaζoνεΙα, ιφoύσKωμα~. 
φίiσιιηoν, ρ1jμ. iKIe. 1:0U φvσσφ' &ϊ ρσ • .,· -

πρέπει νό φυσήσΓ,\ (νό φουσκώσΓ,\) τις. 
~τν, -;;eo" δ (φvσCΊφγ δρvανον nρ6ς cp{ιqη

σιν, σωλήν φυσητηρΙου, σωλήν (σΟρΙΥξ) πρός έμ- . 
φύσησιν. 2) cb; ·'t6 φiσcι, φuoητf)ριoν αιδηρouρ
Ί'οΟ, «φυσερό». 

φίiσιιτlιριoν, διιιρ ..... τ{ιριον, 'ι:Α (twIJdCD)' φυ
οητήρ, «φυσερό», «φuσητήρι), δι' οδ . όνόπτOΜCΝ 

πυρόν.- • πνευατόν μουσικόν . διιtvανoν, Θίιλ6ς. 
φiίσfiίμσ, '1:6 (φvσ.ΙΙoι)' φύσημα, ρωδώνισμα, δυ

νατή όναπνοή. 
"'ιάω, .π. μ'!:Χ. φtJσ.~ (φuσσφ), ΙΙμτδ., cb;; 't6 

φvσΔΦ (βλ. λ.), φuσGι, ' φuσGι Ισχυρως, όναπνέω δυνα
τό, όναπνέω μετό .. δυσκολlος, πνεuστιω, όσ8μαΙνω, 
«λαχαν.ιό{ω), ρω8ωνιζω IlσΙ,"φ (βλ. λ.), συρ/ζω, «Σφu
ρΙζω).- ί μ1:δ1:., φυσQ μέσα εΤς τι; τ6 «φουσκώνω». 
2) μτφρ., κόμνω τινό ματαιόφρονα, έπηρμένον, «τόν 
φουσκώνω»llciιcI. μτφρ. «μ1:δ .• έπalρoμaι, «φουσκώνω». 
φiσιyy6Oμσι, ΠCXQ,l1:. (φiσΙ71)' έξερε8Ιζομαι fJ 

εΤμαι έξηρε8ιciμένoς, εΤμαι ώρΊ'ισμένος (xcιl ΙδΙ, _πl 
μCΙΧ,l1:Lχ{δν ciλ.x1:ρυ6νCllν, .1' 'ι:ου, 6ποΙους; IeLaOν xcιl 
ΙΤΡIΙΙΥον Clx6ρoδcx, aLιk νιk του;; έρ.θΙΙ;ουν iνcxν,;Ιον ιίλ
λ~λlllν (ιτρδλ. xcxl σHol0M,"OΜCΙΙ) Ι 061:CII _ι οΙ ΙUycx
ρ.τ, ΧCΙΡCΙΧ'1:'lρΙζΟν1:CΙL fιπ6 τοil 'ΑΡLCI'ι:οφciνου;; (iν ·Aχcιρν. 
526) ciI;; dMwcι., naφtιIJIΠαIμ4tισc (-έξηρε8ιομένοι, 
έξωΡvιαμtνοι, λόΊ'1t' των ouμφoρQν των), μaτdl Αα
ΥΟΠCΙLΧ1:tχο!l 6πcxινΙΥμοf) πρ6; τ'ήν .!;; .UI,.tcx. xλΙμcι_ 
_λλΙΙΡΥaLcιν Cιχορ6δCιιν iν JhyciρoI' (ιι:ρδλ. _Ι φicιι,ι). 
φiσι-yνώμων, Ο,, yav. -ο",' - φVσ"""μ_ 

~λ. λ.) . 
. .,uσιyξ, -'ΠOf, "ι (φVσdΦ)' ό κοΤλος, «κούφιος), 
κouλός σκορόδου, ό έξωτερικδς a,lA. ακληρόςφλοιδς 
έκόστης σκελΙδος σKoρ6δou (ιlφCΙLΡουμv,l;; ,l:fj, .οσι-
1:.PLXfj; ΨΙχcι;, 6π61:. 6 αxλ,lpό, φλΟLδ, 6μοLΦL KΡ~ 
φυocιλλΙδcι). 2) αύτό τοΟτο τό σκόροδον Ι ε!δικόν 
ε Τδος σκ0ρ6δου. 
φiσί~ooc;, ο, (φVφ+ "φι)γ ό πaρόyων ζωι'ιν, fι 

xcι Ι ό συντελων εΙς τήν διατήρησιν τIjς ζωrις. 
9iσικός, ιj, ., (φVΣ"γ ., xcιl νυν, φυσικός, 

ό όνήκων εΙς τι'ιν φύσιν, ό πaρax8ε1ς ύπό τt\ς φύ
σεως, ό πλaσ8εΙς Cιπό της φύσεως, ό έvvενής, ό 

. tμφυτος.- U ώο. ώ; xcιΙ νυν, ό όνήκων εΙς την έξω
τερικήν φύσιν, ό διατεταΥμένος κατό φύσιν, ό κατό 
τούς νόμους της φύσεως, ciI;; _Ι νυν φυσικός, _ν 
ciν1:teto.t πρός; τδ ι)6.χ6" μal'cιφvIJ.ιc6" 101."0, χλπ. 
2) cb; Oυ~. ιJ φvσ.xό~ό έρευνητής τt\ς φυσεως, ό 
φυσικός φιλόσοφος, δ 8εραπευων τός φυσικός έπι
στι'ιμας . 
.u-o-yvuμoviu, μλλ. -tjIJC8 (φvσιo,,",μΦtι).' 

κρΙνω tva δν8ρωrιoν έκ της φuσΙ0Ί'νωμΙoς του (έκ 
της φύσεώς του, έκ της φυσΙKι'jς του μορφ"ς), τόν 
ΥνωρΙζω η τόν όνακαλύπτω έκ της δψεώς του (έκ 
των χαρακτηριστικων τΟΟ πρασώπου του)' i; cιiί1:ol1 τ6 
.uoιο-Υνωμον'α, t, (φvσ.oyιΦμoto,ιφ)' -ή τέχνη, 

ή έπιστήμη, τοΟ κΡΙνειν τόν δν8ρc.ιtιoν έκ των έξω
τερικων του Ί'νωρισμότων, έκ της φuσιοvνωμΙας 
του (έκ των χαρακτήρων τΟΟ προσώπου του). 
9iσΙΟ-Υνωμων, ο" Υ.ν. -0..0' (φVΣ~μιι>' ό 

κΡΙνων τόν XαpαKΤι'jpα όν8Ρώπου τινός έπΙ T1,j 6ό
σει 'των χαρακτηριστικων τΟΟ πρΟσώπου του. 
φiicn6ω (Α), μaλλ. -ώσφ (ρσ4Φ)' φουσκώνω 

τ~νό), τό(ν) κόμνω νό φouσKώσι:11 μ1:φρ., . τόν κό
μνω ύπεροπτικόν. 
9i"" (Β), μaλλ. ·ώσΦ (φVσ.,)· κόμνω τι(νό) 

φυσικόν, τό(ν) δια8έτω κqτό φύσιν ...... ιι:cι&η1: . . _
φvσιφμιl~ό κατό φύσιν διατε8ειμένος, ό vcvb
μι:νος φuaικός. 
φiσι6ων, .n:. μτχ. '''1. τοϊ) φvσιcίφ. 
φiίσις, -.~, 4ι (φVcu)' cil' _Ι νilν, φύσις, cpύαις 

nροσώπου τινός f, πΡόvματος, a,lA. ' Γι φυσικ(ι του 
Kaτόστασις καΙ μορφή, αl tμφυτοι, Ιδιότητές του, ή 
φυσική του oUοτασις" φVσΙI ' .,.6μάitι=ή φύσις, ή 
φυσική δύναμις, των όρι8μων, λCΙ1:. vls Ι φVσ80ιr ιIno
σπ;..cιι ιcιlaώtι-=εIναι δUσκoλoν νό όπομακρυνet,j 
τις όπά «τόφυσικό τoυ~ (όπά τάν χαραΙ<:τt\ρό του) . 
2) .πΙ 'tfj, aLCΙνOtCΙ;, ι'ι φυοικι'ι εόφυΤα τοΟ όν8pώπou 
U αl φυσικΟΙ του διανοηΤΙΚάl δννόμεις, _ αl φuoικaΙ 
του κλΙσt:ις καΙ δεξιότητες, ή ψιιχική του διόθεσις, 
ό xaρaκτηρ τou, )Lλπ. J) ciI, τδ'" (βλ.Α.), ή έξω
τερι!<ή του έμφόνιοις, ι'ι μορφή, τό όνόστημα, τό 
πCΙΡΌστημα,).(&1:. ιρecIes. .4). 'Ιι _τιk φ60Lν 'I:~~, 
ό ~όμoς' Tf'ιc: φύσεως, ή φυσική διότάξις, ή ΦUOΙKι'ι 
κατόστασις: ·Ρρι ~ _τιι .,v.", = dI; xcιl νδν, φύ 
'9ΕΙ, tκ φίισεως, φUσΙKως, κατό φύσιν, κατό φUΣΙKόν 
τρ6noν Ι ''''ιΙ'' τφ ,4ιι. fι __ ,,4,.., (-κατό ouν. 



ή8ειov, κατ' f8oς, συμ6οτικώς, τυπικώς) 18_~ 4 
ά"θ(lάιπωtl Plo~ φIιaac ".l ,,6μoι~ "ιοικ.ϊται=δλη 
ή ζωή τΟΟ όν8ρώποο (τού όν8ρωπΙνου γένους) ε1-
ναι ρυ8μισμένη έπl τ.:\ βόσει τπς φυσικης κατα· 
σκευης τοΟ όν8ρώποο καΙ έπl rt:\ δόσει ωρισμένων 
νόμων Ι 4 κατΔ φ1ιιιι" {Jά"ατo~= ό φυσικός 8όνα· 
τος, ciντΙθ. τιμ 4 _ρα φνα,,, {Jά"ατo~=ό όντΙ8ετος 
πρός τήν φύσιν, δ μή φυσικός, . δ όφύσικος, δηλ, δ 
βΙαιος 8όιιατος, ή όν8ρωποκτονΙα U ώα. χσΙ προ"ό
.,,, Ι" φ1ιιι.ω~ = φύσει προδότης, έκ φύσεως προ· 
δότης,- 11 φuoική όρχή, Υέννησις U φ1ια.ι-έκ Υε
νετης.- 111 πλόσμα της φύσεως, δημιούργημα της 
φύσεως: ..,.",,~. φ1ιαι~ (ώ. π.ριλ'ljπτ.)=τό όν8ρώπι· 
νον Υένος 11 πό"τον .1"α1Ια φνoι~=τό ζQα τοΟ 60-
σιλεΙου τι'jς 8aλόσσης 8 ""'Μια φ1ιαιr--τό γυναι
κεΙον φΟλον. 
φiίσfωσις μ), .~, Τι (φιιοι6ω Α)' τό «φούσκω

μα», fπaρσις, ύπερηφόνεια . 
.uσfWσIς (Β), -.ω~, iι · (φtjα,όα» Β)' φυσική τόσις, 

φυσική ροπή, χαρσκτήρ. 
φύσΙUΙ, iι (φVσCΊα»)' δ στόμσχος ~ τό πσχύ fvrE' 

ρον, ιίΙ; ΙΠΙΟ'lj' χσΙ τό έξ αύτών παρασκευσζόμε
.νον (διό παραΥεμΙσμστος μέ κοπανιστόν κρέας 
καΙ δλλα ύλικ(6) λοοκqvικον, «κοιλιό παραΥεμιστή 
Τι κωλόντερον» n ή φούσκα 1) ό κόλος τών χειρών, 

.... τiι Τι .,.;στιι, iι (φιίρω)' ciττ. δνομσ εTδouς 
πλακοΟντος έξ όλφΙτων καΙ οΤνοο, όπαλώς ζυμω
μένου. 
"'στις, .• ~, iι (φ1ια»)' ciμφΙδολ", τόπο, τoίi φ{ι

α,~ (=Υενεό. άπόγονοι), CΊπσντφν Ιν Α!σχ. Πιρο. 926 
cΠCΊ"ν ΥάΡ φνoτι~., ένθσ δμω, !In:' !λλων CΊνσ,l,ινώ
σκετσ. cΠCΊ"ν ταρφ1ι~ τι~ •• 

φϋΤΙΙιlι, Ι ων. -ι#ι, iι (φντό,,)' φυτευμένος (δεν
δρOφuτευμένoς) XGιρoς, φυτεΙα, όμπελων. Ιν ciντι
θίσε ι οι;;6;; τΤΙν ιΙρονρα" (την σπειρομένην yi'jv, τόν 
άΥΡόν). 
φϋτάΙμιος, (α), ο" (φtjτό)s' ό πσράγων. ό τρέ

φων, ό περι8όλπων, ώ •• 0 λσ •• Almus, ιiπΙθ . των θιων 
(το& Διό;;, τ()ίί Οοσιι"ωνο.) Π πστρικός.- 11 φυσικός. 
έκ φύσεως, έκ Υενετi'jς ιι ιΙρα καΙ ήοθσ φντCΊlυ,o~ 
ιJvoαίω" ;=ήσο όρό γε ούτω δυστυχής έκ γενετης ; 
[πιθ. έκ τοίί ιixρ. φντιί1ιμo~ (Ήσυχ .• l<;M) χιχτσι μετιi
θ!σιν 'Ι':;σμμd:tων]. 

. φU"ία, iι ·(φV .. ιτίω) · τό φυτεύειν, τό φύτεUΜα, ή 
φύτευσις 11 μτφρ., γέννησις, γένεσις, ΠαΡαγωγή.- 11 
ώ, κσΙ νίiν, φυτεlα, φυτωριον, φυτευμένος τόπος ιι 
&πλάl~ τό φυτόν. . 
φUTcUΔCY, σΙολ. κσι εlt. iν.! lφν .. ετίθηοα", '1" 

n:λ'ljθ. πσθ. CΊOρ. σ' τoίi φντενω' Ιν Ψ 
φClTCUΔCY, οΜ. μτχ. πσθ. cioρ. σ' τοίί φv .. ενω. 
φιτcuμα, -ατο" τό (φv .. avQJ)· τό φυrευ8έν, τό 

φυτόν. 
.,u"uτιUNov, το (φυ~ενα»)' φυτόν όναπτυχΜν ' 

ως πaραφυός, Τι έντός δενδροκομεlοο πρός μετα
φύτευσιν, σπορόφυτον λσ •. plAntA. stolo. 
!fiτcύω, μ.η. -σω' ιi6p. lφU .. avαα· n:σθ'ljΤ. , cioρ. 

σ'· lφtj~av{Jη,,· πρκ .. π.φ{ι .. ινμσι (φυ .. ό,,)· ώ, κσ! νίiν, 
φυτεΥW, φυτεύω ' δένδρσ, φυτεύω φυτό Β κστσι τό 
πλ.ίo~!)ν ιίν ιiν'ι;ιθιίσβΙ προ. το CΊΡόω (βλ-λ.). 2) μτφρ., 
γεννώ: 4 φν~ήσa~ πα"ι7ρ, Τι &ltλώ~ 4 φυ .. ειίαa~= 
ό πατήρ, ό yεννήτι.Jρ Ι οΙ φvτ.vαα" ... ~=οi γονεΤς. 
-Πσ~η •.• γεννGιμσι, γΙνομαι έκ γονέων. 3) γιν,
κιil,, · παρόγω, έπιφέρω. πρoξενGι, γΙνομάι αίτιος.
Η φυτεύω έκτασΙν τινα μέ δένδρο Τι μέ φυτά (: φνο 
τ.vω %ωρ'ο"), δενδροφυτεύω.- Πιχθ'ljΤ., yij πιφv
... νμέ"η=δενδροφυτευμένη . ιίν civ-:tQIiaat προ, ~ό ψι- . 1.., ,.ιj). 

"'τΙιι. fι (φιίc»), ποιη-;, ιiντ! φ{ια,~' φύτρα, 'ι'ενεό, . 
Υένος, φυλή. . 
φUτa-CΡΥός, 6.., ΠΟΙ'ljΤ. cίν.Ι φVτoνρ,.o~ (βλ: )..), 
φUτ6ν, το . (φVΩ)' τό φυόμενον, πδν δ,τι φυ

τρώνει καΙ όνσπτίισσεται. δένδρον, φυτόν, καρπο
φόρον δένδρον.- U παν fμψυχον πλόσμα· η έπ! ιiν
θρciιπων, . άπόγονος, τέκνον [κυρ .• Ινσ, ο!ιδ. τοίί φν .. ό,]. 
φUτ6ς, ι7, 6.., Ρ'ljμ. ιίπΙθ. τoίi φιίc»' 6λαοτημένος, 

δστις δύναται ;.-6 φoJTpωor;ι . 2) cίι, "'ΙΡΥ. , ό παρ-
όγων, καρποφόρος, Υόνιμος.- .1 μτφρ., έπl ξυλlνου . 
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ό'ι'όλματος '1ι ξοόνου, γενομένου έκ φύσεως κα! 
δνευ της μεσc:>λa6ήσεως της όν8ρωπΙνης .τέχνης. 
φUτo-σιιδφoς, ο" (φv .. ό" +- σκάπ .. ω)· ό περισ"ό

πτων τό φυτό. ό Υεωργός 11 φν~oα"άφo~ ΙΥήρ = ό 
κηπουρός. 
φUτo-σπόρoς, ο" (φV .. ό" + ίJΠ-'Iω)' ό οπεΙρων 

φυτό, ό φυτευwν δένδρα 11 μτφρ. , ό 'ι'εννών, όπα
τήρ (δ'ljλ. ό σπεΙρων τέκνα). 
φUτ-oυρy6ς, ό", Π()Ι'lj'. φuτa-CΡΥός (φντό" + 

*ΙΡΥω)'ό καλλιεργώ"; . φυτό 1) δένδρα ιι ώ;; ο!ίσ. 4 
φν .. oνρyό~ = κηπουρός, άμπελουργός.- 11 μτφρ., ό 
γεννών 11 ώ, GUa.; ό πατήρ. . 
φΥ'Ω, μιλλ, φσαω' ci6p. σ' lφiJαα' ιίν το[, χρ6· 

νοι;; ο:!ί.οϊ; ιΙνσ, μatσδστ. ίνβΡ,l,ιΙσ., γεννώ, παΡ6'ι'ω, 
όναδΙδω, «βγάζω), κόμνω τι νό φυτρωσr;ι ιι τρlχα~ 
φVΩ=Kόμνω νό φυτρωσουν μαλλιό, c6γόζω μαλ
λιό), όποκτώ κόμην Ι φ{ιω πτaeci=πτ.ροφvέω (βλ.λ . ). 
Ι Ιπl" χώρσ., φ{ιε, καρπό" τ. {}ωμαο .. Ο" καΙ ιΙ"δρα. 
-dYIIiJov~ ('Ηροδ.) = παράγει έξαιρετικούς καρπούς 
καΙ yενναlouς δνδρας U ώσ. γεννώ, παράγω Ι 4 φli; 
aaFb γεννήτωρ, ό πατήρ. 2) μτφρ., φ{ιω φ2έ
f'(I~=άποκτώ φρένας (cμυαλό» Ι φVΩ "όξα,,=όrιo
κτώ δόξαν, η γεννώ ύπερηφόνεισν, η σχηματΙζω 
Uιjιηλήν περl έμαυτοCi γνωμην.- 11 πσθ'ljΤ. χσ! μί
σον, φ{ιομσι' μβλλ. φ{ιαομσι' .dr." ΟΥιμσσ . τοσ μsσ~
πσθ'ljΤ. έχουν χσ.Ι οΙ .... ρΥ. iμτΙS. χρόνοι: ci6ρ, β' Ιφϋ", 
liπ~φ. φiίYσ" μ-τ;χ. φ~. φiίoα, φir" (ιtσρσι μΤΥν . Ιφ6η", 
φvii-ι, φν.Ι,)· πρκ. πέιpiJκα, bItIEpa. 8πιφ{ικει" .
ιίπ. Υ' πλ'ljθ. πρκ. πεφVα.oι ιiντ! πεφ{ικίiαι, έπ. μτχ. 
π.φvώ$, πεφvvία, πεφVΏ .. o~, ιiντ! Π.φVκώ$, -κυϊα, 
-κό .. o~· CΊπσντ~ iltla'lj' ιπ. ιiνσδ,πλ. πρτ. έπέφiJκo" 
(ώσΒ! ~ ιίν. πaφ{ικω)' ίπ.. '1" πλ'ljθ . ιiop. β' έφlJ" ιiν.! 
ΙιpiJιια,,' .!ίκτ. ιiop. β' φiίη" ιiν.Ι φvlη,,' φύομαι, φυ
τρώνω, αύξόνομαι, όναπτύσσομαι, μεγαλώνω, έρ
χομαι εΙς φQς, παράγομαι: ,u""ea πεφvκό .. α=δέν
δρα φuόμενα (καλλιεργούμενα. προκόπτοντα, εΙς 
χώραν τινό). 2) ϊπ! ιiνθpώπων, γεννώμσι. ΥΙνομαι, 
λαμ6όνω δπσρξιν: ιΜι φiίιιαι "ι,,~""τ6 νό μή γεν
νη8f.'j κανεlς ε1ναι τό προτιμότερον Ι φiίyαι Τι πε
φνκέ"αι τι"ό~=γεννη8ηναι Τι κατόΥεσ8αι έκ τινος 
Ι d φυ~=ό υΙός, τό τέκνον, ίν ciVτιθίσ81 προ, το 4 φV
αα~=ό πατήρ. 3) εΤμαι έκ φύσεως TOIOCiToς Τι τοιοΟ
τος, fxw έκ φύσεως τοιοΟτον Τι τοιοCiτονσχημα (η 
χαρακτηρα) ιι δθεν κσ! &πλω~. ε-1μσι n δ πρχ. πέφvκα 
συχνσι κε[τσι ώ~ Ινβσ •. (=έχω γεννηθη, ε1μαιΗδ ()1t8ΡΟ. 
lπεφ{ικ.ι" ώ, πρτ. (=ε1χον γεννηθη, ημην}l ώσ. χαιΙ 
δ cicip. β' 'φΙ" (=έγεννήθην, ε1μαι) U σιιχνσι !σοδιινσ
μ.ι προ. Ιπιρρ.: .. Δ ".6τιρα πέφνκ. κρα~.ϊ"'~ε1"αι 
ή φύσις τών δευτέρων πραγμότων νό έπικρατοΟν, 
•. Ι. φύσει tnIKparoCiv . ιC) μετά. δοτ., πΙπτω εΥς. 
τινα έκ φύσεως, ' ε1μαι ό φυσικός Kλi'jρ6ς τοο: ΙΙ". 
θρOJΠO~ πεφνκώ~ = ό δν8ρωπος δπως εΤναι πλα-
σμένος. . 
Έτvμ.ι φ1ιω, λισδ. φν'ω' φvΉ. δωρ. φvΆ' φναι~' 

φ;;μσ' φVτό,,' φνΙ';' φiίλo" . (βλ_ λ. λ.): σσνσχρ. bhQ
VAtl, μιιλλ. bhAvI'YAtl (εΤμαι, φθάνω, όπ06αΙνω, 
εύτυχώ), Ζινδ., πσλ-πιρσ. bAV- (ε1μαι, γΙνομσι), νιο-

. πιρσ. ιiπρφ. biidAn (ε1μαι), aCItνaxr:-. bhiitl-1}. (τό ε1ναι' 
ή fκ6aσιςεύτυχlα), Ισπ. *bhiitι-s=πσλ-σλσ.υ. -byti 
Ιν τιμ za.-bytl (λησμοσύνη), pro-byti (νΙκη)' πpΙSλ. 

*bhutis έν τιρ 'λλ. φ1ιαι~, Ιρλ . buith (είμl), bhii'mA 
(γη, Kόσμoς)==4η.φiίμσ, bhiimιt (πλη8:Ις, πλησμο
νή, πλοΟτος), bhii'mi-1}., Ζινδ. biinί~.πσλ.πaρσ: bunli~, 
νιο-π.ρσ. biim (yi'j), σσνσκρ. bhiitό · l}, Ζινδ. biita.- (Cιν, 
γενόμενος) (lσπ. *bhiitδ-s, πρδλ. λιθ. bύt.ι=θέρος, 
ΠιΖλ-ΠΟΓΓ. bίιd (διαμονή), .[τσ *bhυtό- ιίν τιρ 'λλ, 
φντό". Ιρ) .. both ' (διαμονή, κσλU6n), gall. bod (οΤ
κηρα), λιθ. bόtAs (οίκημα), ιiλlS. buj (*bhunjO)=KaT; 
οικώ, ένοικιόζω, διανυκτερεύω, λστ. Ιυί, futurus, πρ •• 
-bas, -b3mus. μβλλ . . -bo, πσλ-λστ. 6π. fUAt. όσχ. fust 
(=λστ. erit κσ! fuerit), fu-fAm ( .... λστ. era.nl), όμδι:;. 
fust (-=λστ. erit>, furent (=λσ~, erunt>, Ιρλ. bδί 

. (-λι.ιιτ. fuit), bud(~λC\τ. e~it), both (=λσ •. futurus>. 
gall. bod, cOrn. bos, ·vao-bret."bout (ε1ναι), !ρλ. blI&n 
( : οσινοχΡ. bh{ιvι.nι.-m-κό:ψ<;><;), Ίο-ιθ. bι.u.ιn (KQT· 
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οικώ), Π.Ζλ·Γ)Ρrr. bύ&, ιiyyλ-ααι;. bύ&η,' ltαιλ·,I,ΙΙ:ίjι. bii"n , 
(οΙκώ), ttetA-norr, bygguA, byggiA (έVΟιί(ιόζω Χλ1;.), 
λιθ. , bύtί (είμαι), παιλ·σλαιυ. bytl (εΤμοι) άπο6αΙνω, ' 
ώξόνω)' πι:iνται ταιΟται ί; Ιαοπ. *bheva-, *bhevi!· (πpΙSλ. : 
ααιναχρ. bhόvi-tu-m>: *bhu- ( : *bhou-)' βλ'. χαιΙ ίν φίno. 

... , .. , Χ.Ζί "ς ... ιiόp.lφa>ξα· π!Χθητ., ιi6p.lφώ. 
xlhι", πρχ, πΙ:ρCOΥμαι, X',lι! πΙφωομαι' cΊι, τό φevΊΦ, 
ψήνω, «ξεροψήνω», «κα60υρδίζω». 

.Έννμ.: φώΊΦ, φώζω (·Ιχπ()χρ.), "ζω (-.χσΙφ 
Ε. Μ.)' π.Ζθ-ητ., φώ)'fllrσι (ItcιpάI Διοαχ.)· φώΥσ_ (= 
φf/v,Iιr:eο" «~αιτάι τού; πoλλoίι~» Πολυδ . ): παιλ·yιρ~ 
b&hh&n, ιi"i'YA-aete. bAcAn, _λ·ποπ. bAk& (ψήνω εΙς 
τόν κλΙ6ανον), παιλ..Υιρμ. bAccthAn (δμ. · αημ.~ (germ . . 
*b"ΙCkQ, Ιαιπ. *bhogUΔ)' ίΙ; Ιαιπ. ριΙ;;. *bhOg-, ίχτιτ •. 
ίΧ tfj, *bhi!- (δερμαΙνω, ψήνω), ίν τφ παιλ-Υιρμ. 
~βΠ (νΙΟΥιρμ. bδhen), ιiyyλ"ααι;. boe~, π·οιλ·Υιρμ. : 
b"d, νΙΟ-Υιρμ. B"d (πρδλ. χοιΙ 1:ό παιρ' ΉαtίX ... βσΥσ.
{I6tι • . x1acίed"., . 

..,ίς, ·"o~. 11. χαι1:ι!ι αυναιΙρ . ..;.ς, φφcJό,· πληθ. 
φω~&ι •• φφ&ι,', (~)' φλύκταινα Τι οίδημα έπl της 
έπιδ::ρμΙδος σι,ιΥεπε~Q έ'ι'Καύματος, «φούσκα, φou· 
σκόλα» [πρδλ. Ήαuχ.cφόσ.· Ιξα"θ"μστιι l" r:ψ οώ
ματ,:. , ·λιθ. 'buz4f (ρόπαλον, ' κορύνη' ; ό χειριζόμε· 
νος τον κόηανοψ' κεφαλή δελόνης), · · λιττ. bEIfe, 
bAUfe (Ρόπαλον)' ίΙ; ίαιπ. ρζ *bhδu-: "'bheu·, *bhu· 
(9γκώ)' πρδλ. χαιΙ φWσ. φώΧ". φQiτιyξ. . 
~ιιαιa, Ιων. -σι,,; '1) . πόλι~ τΤΙ, ΊωνΙαι~' SX.1:0UtOU 1:& .' 
... ιιαιcιiς, ιitt. -δειiς, ~~. δ, ΧιΣΙ .... αΙτιις,6 

(-κότοικος τΙ;ς ΦωκαΙος, Τι ό έκεΤ8ενκάτανόμε
νος)' ... ιιoιfς, -/&0. (~νή έκ ΦωκαΙσς) • 
... ιιεύς, -af»i; δ (ΦωκΙ,)' ό κατοικών έν ΦωκΙ-

δι, 'ιι ό έκ ΦωκΙδος κατα'{όμενος. . 
φQΊH, '1). ώ~ χ!ΧΙ νσν, φώκη, «φwι(ια», λαιτ. phoCA. 

• Enιμ. φώκ,,' πρδλ. Ήσυχ. ' _φC»Κo,· ~τo. δalάo· ; 
o~ 8μο,ο" ιJι1φί,,'''' φώχσ,,,σ' πρβλ. φ~aσl0" φό). 
.. ,,,ξ. φώtιξ, ιιΣΠ. *ρhδυ- (πνtω, . φυσώ)' 11 λ. ·έtνor.ι 
πιποιημ'Υ'η ίχ ~oσ i'Jxou (όνομαιτοποιΙιΣ)' βλ. ίν φVoσ.· · 
χαιτ' 4λλοll; ϊι; ΙιΣΠ. *bhδu-, ItSP! ο!ί βλ. φωΙ,. . 
. ..... όι;, ιt. ό" (Φ_Ι~)' CΊΙ,xoιΙ νσν, φωKΙΙCός, ό 

έΙC ΦωιcIδoς. . 
Ά φώιιfς, ·IIos. 11 (iYν. ,.,;~. ώ, Χ.Ζί νυν, ή ΦωκΙς, ή 

έκτεινομένη πρός δυσμός τηc ΑΩιωτ/ας, έπl τοΟ : 
KoρινδιaκoO κόλπou. 

· ... 1~ -dIos, 11, θηλ. ίπΙθ. (φω1ε6,γ ή φωλεύου· 
σΟ. i'ι κρυπτομένη έν φωλεζι, ή παpαμoνεύoυσa 11 
ίπΙ 1:91' 4pxtou, ή δΙάμένouσα έν νόΡKr;ι έντός τοΟ 
σnηλαrου της, . . 
φω1εl6ς, 6, ίπιχ. ιivt! φ~"ό~ (Ρλ. λ.). 
.nλΕΟΊ"6, μιτι!ι '~ιρoxλ.Πλτιθ. τci φωΙ.σ· κατοι· ' 

κΙα δηρίου ()tόIl aij 4pxtou, ιiλΦπιxo, χ.4.) τρWνλη,' . 
φωΧέ:ό, όπή. . . 

'Eτtιμ.ι φω1ε6s' φω",ό~' .φ_1ιcί fι φω.ιισ.. φ
"lσ.· φω~~' φωΙΙ,· φω1ιVω: ttetA·norr. b61 (κατ
ΟίκΙα ζι;ιων ciAAιi. ΧιΣΙ όνδρWπων) (Ι~It. *bhou�o-''r 
πιθ. διιiφoρoν το!) b61 (κατοικία) (germ. bo~IA-, Ιcιιπ. 
·bhδutlo-· ttr-ΙSλo JtCtA-CIl\e. bδdlos .(ο1κος καΙ κΙ;πος' 
έπιπλα), Κ. Χ. boedel, boel (άγαΜ' κληρονομΙα), 
λιθ. bίiklά, bίikl. (κατοικΙα, πατρlς), πρδλ. Σ:ουηδ. 
byIjA. bδlja(φωλrτοο), Ιρλ. bAlle (κατοικΙa) (*bAIjo-)' 
ΙιΣΠ. *bhδu-I·: "bhii'l- ίν ~φ φtJlι) (βλ. λ.)' διιi. ~'ήν 
XCttι:iA. π~βλ . χαιΙ "fJ01a6r. ' 

... 1ειi .. , μιμ. -ήaω. fι φω1Ι .. , μιλλ. -Ι;ο.φ (φώ
"6.)' διαμένω έν Tt:j φωλεζι μou, «φωλιόζω • . 8 πα- . 
ρα μένω έν κάταστΟΟει νόρκης έν Tt:j φωλεΟ μo~ 
11 Υιιν .• διαμένω KεKΡUί,ιμένoς. -
..,νάεις, ~ίoλ. χαιΙ δω;;. civ"Z ..,νlιι:ις (βλ, λ.) . 
• ωνάσσι, δωρ. ΙΙν~Ι φawι;.a,. ιiπρφ .. ΙΙορ,οι' 1:06 

φowΙώ. 

... ν-aσιιΙ .. , μιλλ. ·"oω· (φω'lfσox6,)· όσκώ (Kaλ
λιερνώ) τήν φωνή ν μου, νυμνάζομαι εΙς τό c}σμα, 
μανθόνω νό Qδω ~ νό όπανγέλλω . 

... ν-aaιιfα, 'ij- (φcιιmιoxΙω)' δσκησις Ttjs_ φωνi"\ς. 
καλλιέργεια Τi"\ς φωνi"\c;. δσκηοις εΙς τό Qδειν καΙ ·' 
όnαyνέλλειν: . . . ' .. . 

· ... ν.άσa6ς~ · ό" (φCJόtιt) J+ ΙΙ.kι.)·ό '. όοΚών· 'τήν . 

φωνήν: ό διδόσKαλoςτ~ t;ιδικi"\ς :' KafTrις όnay' 
νελΙος. . 
: ... νευντες, ... νευντα, δωρ. ιivtt ' φω1iοinc" 

'φω"οv"r:α-, μ~x.. ίν. ίΧ του 4πομ. . . ' 
, ... νΙ .. , μβ),λ. '-tfoco (φω,,,), έKπέμnω ένάρδρον 
φωνήν iΊ ήχον Ο ίπΙ ιivθΡώπωv. όμιλώ μεναλοφwνως, 
όμιλώ καθαρώς, λαλώ, φωνάζω; προφέρω, έκφωνώ 
11 μιτι!ι ο\)δ. ίπιθ. μfyιor:σ φαwό)"",ύψώνω παρά πολύ 

' τήν φι.ίνήν μou, · έχω Ισχυροτότην φωνή,,: 2) ίπΙ 
ςιjιων, ίφόζω, όνKO(ίμaι, μυκώμαι, 6ρUxώμαι ·(Χλπ. ~
ναιλΟΥω; tόσ ζιjιoυ) . . 3) ήχώ, . παρόνω ήΧδν JljπΙ 
μόυί:iιxoσ όρyι:iνoυ, ήχώ, πα/ζω, έκπέμπω νΧυκετζτό
νους. 4) τci φωιrοvnσ=Τ4 φeσ""ι"τσ (βλ.λ .).- • 
μBΤιi. αιΙτ. προα" όμιλώ πρ6ς τινά, ;όnoτεIνoμαι πρ6ς 
τινα, τόν πρoσaγoρείκ,) a· καλώ τινσ όν-ομαστικώς, 
τόν φωνόζω, τόν έπικαλοΟμαι (έπlκαλοΟμαι' τήν 
6οήδειόν τou, τόν προσκαλώ) Ι J1*tci αιΙ~.+ιiπρφ ; , παρ· 
ανγέλλω εΤς ηνα νό πρόξι;ι τι, τόν διατόσσω νό 
πράξr;ι τι.- ιι μι~ι!ι οιΙτ. πpι:iyμ., κόμνω λόνον περΙ 
τινος, όμιλώ περΙ τινος, λένω περl τ ινος .. 
φΩ"Η" 11' ώ; χαιί νσν; φωνή, ήχος, ' φ86νγος, τό

νος Ilχαι~ι!ι ,,6 JtAItotGV _πΙ :i'ιθρώπιtιν , ' ή φωνη (cΊι, )tαι ί 
νσν), λ!Χt. νΟΧ, ·δυνατή καΙ καθαρά (διαυνής) φωνή, 
ιφcιuγι'ι U φωιιt)" "Υ"vμι=έκ6όλλω KΡOUνr'ιν (iναιp
θρον ~xov)=ACtt. rumpere voceιn. · 2-) ώα: η 'φωνή 

· fJ ή κραυγή τών ζι;ιων (χοΙρων, κυvών, βοών Χλπ.). 
3) ήχος, ό ήχος ό ΠαΡαγόμενος υπό μouaικών όρο 
.νόνων.. 4) πάσα έναρθρος φωνή ίν ιiν~ιθ'αιι πρό, 
1:';'ν 4ναιρθρον, τό" ψόφο" " ό ήχος φωνήεντος ίν ΙΙν
:Τιθίαιι πρό, 1:όν 1:0σ συμφώνou.-'- • ή ικανότης (ή 
δεξιότης) τΟΟ λαλεΤν, ό 'λόνος, όμιλΙα, λ«,,; sermo. 
2) νλώασα, λαι~. linguA. ·3) ε1δος νλWaσης, διό
λεκτος. [δι' ίτuμ. δλ. χαιί φ"μΙ' x.ztct 1:ιναι, ί; Ιι.ι:~ 

*~hvon~: παιλ-αλοιυ. zvonii, ('iιxo,), cUAcJι λ!σ.ν .~ι· 
· θιiνω~]. 

φωνήεις, δωρ . ..,νάι:ις, ιοοα • .". χοιΙ OUV'VP ..... 
νiίς, Xl\t 8ν 1:/ji ο!Ίδ. 7tA'/)e. :;!)v'Vp. φφ..ιi"τσ. (φω'Ifή)' ό 

·.φωνών, ό έκπέμ"ων φωνήν, ό όμιλών, ό προικισμέ
νας μέ. λόνον 'ιι μέ φωνήν, ό έχων φωνήν (νλωα
σαν), ό' φθεν'{όμενος n 8ΠΙ αοφΙΟν λόyω~, βέΙ" (". L 
In,,) φαwα"τa otι"ιτoϊo,=έxoντα φωνήν δι' δQouς 
ε1ναι σοφοΙ (cnoύ μιλΟΟν σ' δσους έχouν μυαΛ9') 
11 ό έK~έμπων ήχον, iΊ έναρθρον φωνήν.-r:ci φ_ 
"ήε"τσ "eάμμαr:σ Τι ciItAiii~ φω"ήε"r:σ=τό καδ' tau
τό όποτελοΟντα φωνήν, τό περιέχοντα φωνήν, ίν 
civtLeioeL πρό, ~ι!ι aφωιιa (τό μή έχοντα φωνήν)' 
βλ. φCO'l!tί. 

φών"μα, -aτo~, τό (φΑWέω)' ήχος φωνΙ;ς, φθόνο 
νος, φωνή. 2) τό έκφωνούμενον, τό λενόμενον 

· λόΥ.ος, δμιλlα. 
φών"σα, _π. ciyt! lφώ'Ifιι_. ιi6ρ. οι' τοσ φωn •. 
φΩ'Ρ, δ, Υιν. φωe~. δοτ. πληθ. φωρο/, ACt'l:. fur' 

ό κλέπτης 11 φωeό)" 1,μή" axCtAIt~o λ ιμ Υιν ι6ριαΧ6μι· 
νο, πλησίον t&lv ΆθηνΙΟν x~ι όλΙΥον δυτιxώ~_ρoν ~oί} 
ΠιιραιΤχοσ λιμΙΙνο" Χλ ηθιΙ~ δ' o!l~ω δι61:Ι ι!~ αιδτόν 
χαιt'φ_υΥον οΙ μιτιρχ6μινοι τ6 1:6,;ι λ«θριμπ6ριον' (οί 
λαιθρίμποροι 1:fj, ittoxfj,)· . 
Έnoμ., φόιe _ .ACIt. filr (Υιν. fiirls) πιριίχιι 1:Υιν 

μsχρι!ιν μι~αιπτω~. βιΣθμΙδαι tfj, ρΙΙ;;. bher-, ~.ρΙ -lj, βλ. 
ίν φέe- (ίν ~'λιι)' φωeά (βλ. λ.), πρδλ. Ήαυχ . . _φώ
e,," ιJi' τη" 'eI1WOΙ"., _ίΌφωρ.,· lπo~σ.l, HUnr:cn, 
Mxαwι,.· φωeάω (βλ. λ.)' meΙφωeο,' σντόφωeo,, ' 
φώe,o,' φωe,αμό.· ·πρδλ. σιΣναlcρ. bharά-~ (φορτΙον, 
έρνaoΙα, κόπος, ζυγός), bh1irln- (ό φέρων, ό 6αστό· 
ζων) , bharman- (τράπεζα), Zsν. barAYA-. 
..,ρά, -cir. Ιιιιιν . ..,ρiι, -ίjr, ι) (φa1e)' κλΟήή.- 11 

· όνακόλυψις. . 
; .... ράω, μιη. ·ιioω· JtCte"lt ~, .ciόρ. ιΣ' -. Ι~Ihι'" 

πρχ; πιφώeσμσι (φωρά)" όVqζt'\τώ κλέπτην fι κλο
πιμαΤα, έρεuνώ οΙκΙαν πρός άνακόλυψιν ιcλo/ημα/ων 
11 ΥινιχιΟ;, όναιcαλύπτω, όνιxν~ω; 'qVEupIOKIJ:- Itαι
θ-ητ. , όνακαλύπτομαι, συλλαμ66νομc ι Ω .μιτdι μ'1;)(. 'φω
ιό)μα, xlinr:"" ~· .. =όναKαλύπτoμoι, ιιτι ε1μαι κλέ 
πτης, αυλλαμδόνομαι έπ' aύToιpώW. Kλέπ~ών, ιcατα
δικ6ζομQl Wς κλέπτης υ '8ΠΙ πρeιγμ:~~y, deY(Ιe'';:". ,J· 
. ιJιωtιίlhl ι~"όμ"O,,=όtίεKaλύφδη δΤI" 'έξI'ιΥέτο "χPfl' 



:μa, δτι έΠ!ΞχειρεΤτο έξαγωγή cσuνσλλάγμaτοςt. 
φωρι!ί; Ιων. άιντ! φωρά (βλ. λ.). ' 
φωρl6μός, ή' Kι6~Tιoν έντ6ς τού όποΙου ένσπέ

θετον πέπλους, χλαΙν.ας, χιτώνας, όσπρόρρουχα Χλπ. 
[IiΙSιΙS. ίτυμ: βλ. χαιl, φώρ' π18. b τινο, *bhδrios (φορη· 
τός)=σαινσχρ. bharΥa1;ι, ιiν μΥι lιtπ. *bherios]. 
φωρlδιoς" . ; 07, ποι'l)'t. ιiντ! φώρ,o~ (βλ. λ.), κλο· 

πιμόΤός, cκλεμμένος:t 11 μτφρ., μυστικός, κρυφός. 
φώριος; o" , (φώ~" ' Kλoπιματoς n μτφρ., λαθρσΤος, 

KρU~ΙOς, μυστικός, όθέμιτος). ' 
φως (A} ,,,~, 'Υ,ν .' φφ ... 6~ · δυίχ. φΟ; .... , φc» ... oί" · πλ'l)θ. 

φώ .... ~. φon(AJ;" φωαΙ (*φάω, ,;ό PIt;. ,;ou φ'1μJ)' π~ιη,;. 
ivt! ιlnje ' όνήρ. cδνδρας:t Ο ίνΙοτ, ίμφιtν';IXω" γεν
ναΤος όνήρ Ι! 'Υ,ν . , δνθρωπος, θνητός, ίν ιiντιθίάιl 
πρό, ,;6 6.6~. 
, 'Εrvμ., φ~-σιtνσxρ. bhιb· .. φWς. δύναμις, με
γαλεΤον, πρΙSλ . subhιls = ό έχων ~ρςιΙαν λόμψιν,. 
bhιlιati=λ6μπει Χ.Ο.Χ. (6σ';ΒΡΟ'ΥΒνω; '~8λlχθέν ε Ι, θίμα: 
ιΙ, ..... ). fι ipXIxιίI, iJ,;o *bhδ·t ·· βλ . ιiν φάo~ . 
.,ως (Β), ,;ό , OUVllP. ιiν,;! φάo~ (βλ. λ . ) . 
·:Εrvμ., (βλ . . ~ιt! .. ,& ίν φάο,)" φώ, x«τciι συνιtΙρ .• ~ . 

';06 φά[F]ο" 'Υιν. φc» ... ό, .(Ινθαι εχι l ,;Υιν χλΙσCν ,;ων θι· 
μ!t,;φν .1'. ··t·)· φωτ.,,,6,· . φc» ... /tQ)· Φώ ... ,ο, . 
.... τι'ιρ, -ifeo" δ (~). ό φωτΙζων, ό έκπέμπων 

φQς. ό δΙδων φως, ό διαφωΤΙζων.- υ δνοιγμα, όπή, 
δι' ών εΙσέρχεται τ6 φώς, φωταγωγός,. cφεννΙτης:t, 
eόρo, παρ6δυρον. 
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, ... σ-φ6ρος, ο" (φώ, + φΒρώ)' ό φέρων φWς, 6 
KρarQv λαμπόδα, 6 φwτΙζων U ώ, o~~. ιJ φω~φ6ρo, 
Ιατ'ήρ (T,..xιtΙ ιiνιυ' ,;oi) άατήρ)=6 έωσφ6ρος, 6 αύΥε
ρινός, ~ς φέρων τ6 φώς ' της ήμέρας, ~ς τ6 όστρον 
της σύγης, λαιτ. lucifer. 2> φωαφ6ρο, Η6ρα, == αl 
κόραι τών όφθαλμί:)ν, διότι δι' σύτών 6λέπει 6 δν · 
θρωπος.- 116 φέρων (6 κρατών) πυρσόν. 

ιpωT-6yuy6c;, ό" (φo;,+cί"ωγ ό όδηγών διό φω'l'ός, 
ό .φω.τΙζων. 6 φέγγων Ι μτφρ., ό διαφω.ΤΙζων.- IΙ' ώ, 
ouo., ή φω ... α"ω)' ό, (ιiνν . . ΔVρσ)=δνoιγμα πρός φω
τισμ6ν, παρ6θυρον, φεγγΙτης. 

Ίρωτcιvός, ή, ο" (φώ,)' ώ; x~! νϊίν , φωτεινός, 
λόμπων, δΙδων φώς, ψωτΙζων.- 11 μ,;φρ., διαυγής. 
καθαρός, πλήρης φωτος, ίν ιiν,;ιθίσι : πρ6~ τό αχο' 
τ.,,,6~. 

φώΤΙΥξ, -'",,0,. 7)' ε1δος σύλοο, 6 πλαγΙσuλoς, 
χλ'l)θ'sΙ., ο!ίτω (ιπό των Άλε;ιtν~ρ'νων [φΟ;τιΥξ ( ·phδut-: 
φiίαιι (*ph'utja), φυαιιl<λ)ί~ ( βλ.λ.λ.)] . 

φωτίςω, μελλ. -/ααι, ιin .,0; (φώ,)' ιiμτ6., φέγΥω, 
λ6μπω, δiδω φώς, έκπέμπω 'φQς; όκτινσδοΧώ.- • 

. μ~ΙSτ·. , ώ~ χαιΙ .,jίν, φω.τΙζω τι, τό φέρω εΙς φGις, : ϊ6 
. καθιστώ Υνωστόν, τό γνωστοποιώ. 2) μ,;φ:ι .. δισφω
τlζω, διδόσκω.- πιιθητ ., διaφωτΙζομσι. διδόσκομσι. 
ιΡωτισμός, δ (φω ... Ιζω)· τ6 φωτΙζειν, τ6 παρέχει ν 

'ψWς, τ6 φ~τισμα .- ιι ώ~ χαιΙ νυν, ' ό φωτισμός, αύτ6 
που φέ'{'{ει, φWς, φωταγ~γησις. 



χ 
, 'Εν τοτς 'ΙνδοευρωπαΤκατς νλώσσaίς< τ\\" ιφl τrις:,.'ξλληvιiitΚ fj(cr τό άK,ό.λoυ~o άντrστοιχcϊ: έν Π,\ 
!ανσκρ. όντιστοιχετ πρός gh ή' h' έν τ~ Λ~;.'ιpός τό 'h .. ." (έν' μ,έσ<;l , λέξεwς) 'πρός τό ' ng' έν τοΥς Τευτον, 
πρός τό 9 ή (έν μέσ~' λtξ. μόνον) πρός τδ dι :' (πaρoδεIνματα)Ί#ιy=σανσκρ, hAnsa, λατιν. Anser «hAM' 
S8r.), noλ-norr. gδs - διος ('Iy%ω)=σανόιiρ. , ""tiAS, λ~t. Ιhgό'r, 'yo'Ti:l ~ Ag9uya: "- ~aiς;"'σανσκρ. hYAS, 
λατ. hesl «herl), γoτ~. qistrA ~ 1έΙlω-=CXΙΝΣ*ρ. Ilh, ' λατ; ' lIi:ιgo, παλ·νερμ. lec'kδm η ' Ιecchδn. ' 

·Οπ<οχ; ·δέ τό • προέκυΨε ν έκ τοΟ χειλ.οΟ' fI καΙ τΟΟ έtιάKΌλOυθOOντoς δασέος πνεύματος (νρaφ6-
μενον άρχικώς ώς ΗΝ), ούτω' καΙ τό ]{ πρotιιc.:ιψεν έκ τοΟ ούρανικοΟ Κ KOI τοΟ έπακολou800ντος δα
«ος Πνεύματος, όποντ<') δ' έν έπιγρ. ΚΗ όντΙ Χ. 

ΟΙ παραTl~έμενoι πΙνακες δεικνύουν τ6 όχημα τοΟ ΧΙ-); έν τοΙς έπl μέρους έλλην. άλφα6ήτοις: 

ΟΝΟΜΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ Ι Σχ""" 
.. _-

~ 
χΑΛΚlΔlΚΟΝ Ψ w . . · s 

w ' , - -

< ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ • · ;-:w: > , 
w ""'----
2 ΙΩΝΙΚΟΝ . . χ 
c "-,--'-
z~ ΠΡΟΣΟΛΩΝΕΙΟΝ · + , 

os ΣΟΛΩΝΕΙΟΝ . 

Ι=~ .~ . ~,< 
... :w: ' ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ , t-~ · 
~2 

C ΑΡΧΙΝΟΥ . , · Χ 

ΠΙναξ δεΙKV\lων τ6 σχrιμo 
τοΟ χ<ε)ί τΟΟ πανελληνΙου όλο ι χ 
φα6ήτou κατά τάς περιόδους: 
Ι 'Από rQ" όρχών TOCι 40~ 

11 l Χι αί . rι, χ , μέχρ, rr'jf, ύπό τών f--- .. -----
Ρωμalι.ι" KαΤOKτήOει.ιc-. Tfι<; 
Έλλόδoc" )(. 

11. 'Από Τ"<; Pι.ιμαIK~ KU' Χ ριορχ'Οζ μέχρ, τών Χ νl.olν W 
τοΟ Αύνούστοιι 

Κ 111, 'Από τών χρόνων τοΟ 
ΑύνούστOIJ μέχρι τoCι 40IJ 
01. μ. χ. 

Χ, ι, lί, Icl, τ6, δκλιτον, εlκοστόν δ~ν 
γράμμα τoίi Ιλλη~ιY.o6 iλφcxβ'fιτοu' ώς; cir-ιθμητ. %'= 
600, ίν Φ .χ=6ΟΟ.I)()()' iπcxη~ δμω, κιχ! 5ν "ιγριχ-
φιχΙ, ιίtς; τό πρcίlτoν ΥρΟΙμμιχ 'tou %/1'0', 11,', 11, δπότ! 
χ=1000 . 

. .ιι.uo,ώo_" 'l'OV % Ι" 'l'lIi, 'πί ιdeov, ",συ.'Ι'Ο'$: 
Ι ίν 't1l Δφρ, ένΙοτ. κιΤ,;αιι ' <ίντ! τοί) IJ.: lfe'''%O' ιiντΙ 
0e",{J.of.- • ίν 't1l Ίων. Όuχνότcιται <ίντ ί 'ΤGU '1t υΤ· 
'tCXt Χ, "'~oμα" x,IJ.άw, xvf}ell ιiντ! "'%ομαι, %'-
'l'cMoL rh,. . ..;... • ίνΙοτ. ΠΡΟQΤΙ&'.CΙ� iv cipx1l 1'Ρών. 

Ι 
Ι 

τινων ιiρχoμίνων Ci.n'; .ι: xlcιϊ"σ ιiντ! 1l1ϊ"σ (πρδλ , 
λαι •. IAenA, ΙΑΠΑ), %l'cιeό. ιiντΙ Ιισe6~. 
·Οπω, τό φ ο!ίτω κcιΙ τό % έλcxμβιiνs'tΟ ί~Ιoτι ΙΙπό 

tcίlv Ποιητών ώ;; δtπλοuν σόμφωνον (χ=κχ), δπ6Τ8 ιiIt!y.'t!1. 
αιύτομΟΙτως; ,;i)v Mνcιμιν vi XCXQto't~ Oecst μιχκρόν τό 

πρό αιυτο6 'tux6v εδριοκόμενον βρcιχu φωνΤίεν: φll,δ
χl,l,ω", βeδΧΟ~, ιαχή, Ιίixέω' βIIριίθησcιν δέ κcι! ίκ
δό,;cιι ο[τινις; ιΙ, τό::ς; πιριπτώσιι, cιuτό::ς; ΙyρcιΨαιν 
κ% ιiV't! χ. 

lάβος, δ, βΤΥν. λ. ιiντΙ ,;ι;6 κ"μό. (βλ.λ.), φΙμωτρον 
Τππου' πρβλ . l1χολ. (έν 'Aρto'toιp. Ίππ. 1147) «κ"μό, 
4 χάβο, 4 πιe.r:.IJ.έμ."ο, 'ι'οϊ, Τππο.ς'" 
laβός, ", 6,,' = Ηαμπvλο, (βλ. λ .l , λαιτ . hAmuS 

[πρβλ. 'Houx. «χιιβ6,,' Ηαμπνλο,,' 0,1,1.,6.,,. ' ΠF6λ. ώα , 

'Houx. _%αμ6,,' Ηαμ.πVΙ0,,"· λcx,;. hAmus ( ·hAbmo-s 
fι ·hAbsmo·s) • 
lάδε, έπ. ιiντΙ ,χα"., Υ' Ιν. <ίορ. β- τ06 χll"&ί,,ω. 
ICίδείν, έπ. xαιJέει", iπρφ. !Χορ. β' toίi χα"&ί,,ω, 
Χλ'ΖΩ, ίπ. μίλλ. ΗΙΙΗα"ήοω' έπ , ιiόρ. β' HέHαιJo" 

ιiντ,ι Hέxίi"o,,' όνανκόζω τινά νά όποχι.ιρήσι:ι έκ τι
νας, άπoστερQ τινα όπό τι (μβτ ό:: ·(Sv).- 11 μέσον, 
lάςομal· μΒλλ. χάοομα., ίπ. XOΙoooJA4" ιiόρ. αι' l
χιιοάμ"", ίπ. 'Υ' Αν. χ600α'l'ο, έπ. μτχ. %αοαά1""Ο" 
ιiπιxντ~ ίπΙσης; ίπ, 'Υ' πλ ηθ. H'Hrl"Otff:O ιiντ! HΙΙXάιJo,,
το ίΙ; , ciνcιδιπλ. <ίορ. β' ΗεΗιι"6μ",,' άποσύρομαι, ύπο' 
xι.ιρQ, ένδlδι.ι, ύπεΙκι.ι, 6πισδοδΡομώ n <ίπολ, όπΙοαι 
xάζoμα,=όπισθoxωρQ. 2) μετό:: γεν., ύποχι.ιρώ, άπο· 
σύρομαι, έκ τινος: πvΙάω" xάζoμα,=ύπoxωρQ (άπο· 
σύρομαι) όπό τός πύλος, ύποχι.ιρών όπομακρύνο· 
μαι άπδ ' τός πύλας U %άζομα, l'I'rleoo,ι _Ι, έ..,."ο,= 
όπoχι.ιρQν έπιστρέφω εΙς τήν παράτοξιν των ouμ , 
πολεμιστών μου. 3) παιρ' Άττ. μaτ' <ίπρφ., διστάζω 
νό πράξω τι, φοβοΟμαι νό .. . 

Έ-nιμ.: χάζω (cI_-, naell', πeo-): σcινoκρ. jlhϊte 
(πηναΙνι.ι, ύΠΟΧι.ιΡώ), hiya.te (είμαι έγκαταλελειμ· 
μένος, μένω όπΙσω), πιxλ' γε~μ, g&1, g~n, <ίπλ-σcι~. 

ιόπ (όπέρχομαι)' έ~ ί ΙΧπ'. *~he(i)-: ·~~I-: ·~M· 
(ποροιτώ" ένκαταλεΙπω, ύποχωρώ), ιiπιρ .ΙνCΙI 'tdt CΙQ1:d:: 

π,.ό, -τό 4<~Mί- (=λαιτ. hIAre)' δλ. xcιΙ ίν NΙzcί-, 
1.αΙ_, χάο,. 
ΧΑΙ'ΜΩ, σΠCΙνΙφ, ίν χ~iισlι Μι,;' ίν.οτ, καιΙ rcρt .. 

χρησtμ?ΠQιοuμΑνων ίπΙ τcίl~ χρ6νων tοu-τ:ων των τtίπφν 

ΧλΊΚΩ, '1.σοχο,,· μ.η. μ"ονμσ,' ιίόρ. fj' έχΩ",,· 
.πρκ. '"1.".,α , (μnι!t στ,μcισ. ϊν.)· ιίt~ καιΙ ~!)ν, Xαlνω, 



χάΙος-ιάισςσ 1097 

χόσκω, :όνοΙγω πολύ (χιιρ. τό στόμα μου), XασμGι
μαι, «χασμουριέμαι) 11 τ6τιι μα. χά .. οι- eveeia x6Ωw 
=τότε «ας όνοΙξι;Ί» ή γη νό μέ KaTanIr:1 (ας σχισθl:\ 
ή γi\ καΙ δς μέ KaTonIr:\) 11 έπΙ πλ'lj"l'Ti" χαοκω, εΙ
μαι μέ τό χεΙλη ΤΟίϊτραύματος-όνοικrά.- 11 πσιρdι 
'tot, Κωμιχοt" χάσκω όπό τήν κόπωσιν η όπό όδη· 
μονΙαν, η όπά άν/ον: κΙχ" .. α ο;"=«μέ χασκισμέ
νο τό στόμο» κυττόζω .τόν ούραν6ν 11 οΙ κ_%,I .. 6τ_~ 
';=«01 χασι<ιομένοι, ΟΙ xάxηδες~ (πρΙSλ. χσιΙ Κ-%'1" 
ΝϊΌ.) U χάοχω · ne6~ η=κυττόζω· κάτι «με όνοιχτό 
τό στόμα» (όπλήοτως, λαιμόργως) n χάοκΦ ne6~ u· 
.. α=τόν . κυττάζω «μέ άνοιχτό τό στόμα» όπό 8ou
μασμόν U ώσ. «χαζεύω με όνοιχτό τό στόμα» «πε
ριεργάζομαΙ τι με χασκισμένο τό .στόμα».- 111 σπσιν. 
όμιλGι με τό στόμα πολύ άνοικτόν,έκστομΙζω, λιι,;. 
·hlsco (Ι.1aτdι α:Ιτ.): ιJ.."σ itfμora χαΙ .. ω κατά τ,,,o~= 
εKCΠOμΙζω 06ρεις κατά τινος με τό στόμα 6ρ8-
όνοικτον. 

ΈτtJμ:: χαΙ"φ' xά"o~' χάομα' χαομή' πρΙSλ. Ήσιιχ. 
cxσ"ve.,,· βοlI".· CΊXα"';~ (βλ. λ. λ.) : πα:λ-ηΟΓΓ. gan 
(τό δνοιγμα τοΟ στόματος, κλησις, πρόσκλησις), 

gana (=λα:τ . inhiare)' ε~ ίσιπ . *~M- (πιιριιλλ. ,;φ 
*ghe'): *gha·, πρΙSί .. χήμ", χάοχω, χαΙ .. ω (ΙSλ. λ. λ.) 
χσιΙ ,;ijv ίπίΧ,; . xσιτdι δν χaιλόφωνον εν .,;φ πσιλ-nοrr. 

gap (εύρύ δνοιγμα, χόος κλησις, προσφώνησις), 
gapa (όνοΙγω τό στόμα, φωνόζω), "Ι'ερμ. gaffen 
(κυττόζω με άνοικτόν τό στόμα)' πρ6λ . χα:Ι *ghel-, 
*ghi- εν ,;ψ σσινσχρ. vi-hiiyas- (τό έλεύθερον διά
στημα), π:ιλ-~λoιιι. zeja, (=λοιτ. hio), λσιτ. hlsco, 
·gheu·, *gheu- iv ,;ψ ποιλ-"Ι'ιρμ. giumo (όΥόκτορον), 
5λλ. χάζω, xάo~, xαν .. o~ Χλπ. 
ΧΑ ~'I'OΣ, ιr, ο .. , ώ, χοιί ιδός, 6 .. ' γνήσιος, όλη· 

θής, εύγενής, καλός, άγα8ός U στερεός. 
. χaίος, δ, η ιaίον, ,;6' Kαμπύλη,6aκτηρία (των 
ποιμένων) . 

ΈτtJμ.l xαϊo~ (ίοιπ. *ghalso.: goul. gaiso (=λοι't. 
jaculum>, συ"l,Υ. ,;ψ gαil·λιιτ. gιlesum (6αρύ σlδηροΟν 
όκόντιον), (πρΙSλ. gall-4n. )'αϊαo~. oιr=έλαφ"όν ό
κόντιον, ,;ό ίθν. ΓαιιrlIτιr" -Ο,), π:ιλ·ιρλ. gae (όκόν
τιον), πιιλ-"Ι'aρμ. ger (δμ. σ'ljμ.) , geisilιl (μαστΙγιον) 
(ν.Ο"l,ιρμ. geissel), πιΟ. σιχνσχρ. he'~ιlS- (6λημα, 6έ
λος)' πιΟ. έ; ίσιπ. ρζ . *ghel- (ώθGι, παρορμω, παρο
τρύνω) έν ,;ψ σιχνσχρ. hlno'tl, hinV4ti, hόVιltl (έξωδετ, 
έ;κσφενδον/ζει). 

ιαίρca,ΙΙ:Ι:, "1" Ιν. !ιιιν. προς. ,;ou , xσieCQ. 
ιaΙΡΙ:Τιςω, μ.λλ. -οφ (xaie-)' ιb, χαιΙ νσν, χαιρε

τΙζω, χαιρετω, «χαιρετάω» Β δεξιοΟμαι, ύποδέχομαι. 
. ισιρι:τισμός, δ (χα'ecτίζω)'ώ, χιιΙ νσν, χαιρετι
σμός liδΙω~ πρό, χιι,;ι!χον,;σι ά~Ιωμιi τι), λιι,;. sιllutιltIO. 

χσιριιδών, -6t'0~, Τι (χαΙρω)' χαρό, όγαλλΙοσις 
(σΧ'ljμοιτισΟέν χοιτόι ,;ό cί},),'7)'ώ..). 

xafpιιv, ΙΙωρ. άνtΙ "ale_''', άπρφ. ,;σσ ·χαleω. 
ισΙροlσσ, ΙΙωρ. άν,;Ι xaieovoa, θ'ljλ. μτχ. ίν. -ι;οίί 

xaieCQ· 
ισιρόντων, Υ' πλ'ljθ. προ σ •• ,;ο!l xa1eCQ. 
ΧΑΙ'ΡΩ, μιλλ . · χσ'eήοφ, επ. -χίieι10Φ' πρχ. Hcxά

e'1Ha, ίπ. μτχ. xcxίie'7~. - μίασν, μιιλλ. xίil!oνμαι' 
ίπ. άόρ. αι' iχ"eάμ".., "1" Ιν. χι1eατο' χοιΙ ί~ 4νό, άνιι
ΙΙιπλ. ιioρ. β' χιιχae6μ"" άποι·,τωσι τό "1" πλ'ljθ. 6ΡΙ:J';. 
x.xcieo"ro, "1" έν. κοιΙ πλ'YjΟ. δ!ιΧΤ. xcxcieo,To, ~.xcι· 
eoiaTo.- nIιO'lj';. (μllτdι τΥι, σ'ljμοισ. ,;οίί ίνιιρ"l,.), μιλλ. 
xίil!ήαoμσ,' ίπ. τιι,;ιλ. μσλλ. ιcεxaρήαoμσ.· ά6ρ. ΙS' 
I,,4e,,", ίπ. "1" Ιν. "cie", ιι!)χτ. xaee'" .. , άπρφ. xσeiί
.. α" μ,;χ. ,,«e.l~· πι-χ. κ-χάe"μσ" χοιΙ μ,;Υ. "ixaeμo,' 
an. "1" πλ'ljθ. (jna;,o.ιc_xcie'7"To· ώ, χοιΙ νσν, χαΙρω, 
εΤμαι πλήρης χαρδς, κατέχομαι ύπό χαρός, εΤμαι 
εύχαριστημένος n xσ1eQ) ,,6φ = χαΙρω νoερGις- (έν· 

. δομύχως), χαΙρω έσωτερικως, χα/ρω κρυφΙως, «KΡU
φοχαΙρω». 2) μa~ιί ,ΙΙο,;., χα/ρω έπΙ ,τινι, εΙμαι .εύχα
ριστημένος μέ τι, ευφρα/νομαι διό τι, άρέσκομαι'.εΤς 
τι 11 xcιίρφ ΥέΑΦτ' - έκδηλώνω τήν χορό\{ μου μέ 
"έλοια, χαΙρω καΙ γελGι, «γελωμε τήν καρδιό μου» 
11 cιπσινιώ •. μa.' αι!τ. προσ., xaleQ) δέ ο' Ωnιχοvt'cα= 
χαΙρωδιά ·τήν εύτuxlαν σου. 3) μιτόι μ,;χ., xcιleOJ 
dHoVΑa~=Xalρω δτι ηκουσα (<<χαΙρω που άκουσα», 

• εύχαρΙστως f\KoυσG) n XΣletι~ όeώ.. ~εTσαι εύ
χαι:ιστημένος «πού βλέπεις τό φGιςι. 4) μ.,;όι μτχ. 
ίν. σιιν.οισα6μινον ·. ,;ό " .. leQ) χιχταιντcJ ίνΙοτ. Θιινφν. ~ψ 
φι},Ιφ (βλ.λ.) χαιΙ σΥίμοιΙνιι «συνηθΙζω,'.νό. .. ».- 11 σιιχνόι 
μι,;' dpvijo., OV χα.eήΟCΙi·-=δέν θά χσρl:\ς, 1>'Ij);. δέν 8ό 
μεΙνr:\ς άτιμώρητος, θό μέτανοήσr:\ς, θό τό πληρώ
σr:\ς όκρι6ό n ώα. χα:ί iι μ,;χ. xaierιιw σ'ljμοιΙνιι ένΙοτ. 
«άτιμωρητΙ, όσφαλήςι, λιιτ. Impune: ov xσleO .. Tei 
amιUάξcτ.=δέν 8ό διαφύγετε άτιμωρητl Ι χΙΧί μιτ' 
!ir-vTjo. ov "αlerιιw=λαι,;. hιlUd impune ... ουχl ότιμω
ρητΙ, ι!ριι με ζημΙαν τ!)\!.- ., Τι πρocιτ. xaiec _Ιναιι 
ouvijQ'lj; ,;όπο; χιιιρlτισμoίl, _Ττ.χιι,;όι ,;όι, cιΙΙ',α:ντYισιι; 

(ιιι, χιιΙ νσν, χαΤρε, «γειό σου», λιχτ. 54Ive), .Ττll βπΙ 
άποχιιιγ.,;ισμοσ xoιtdt ,;Τιν άνιιχώρ'ljσιν χ:ιΙ ,;όν ιΧποχω
ρισμόν (ώ, χιιΙ νσν, χαΤρε, «Ι:χε γειό», «γε!ό oou», 
«σ' άφΙνω γε!ό», λιι,;. vale) , ι ίπΙ άποχQtιρlSτισι~οίί .Ι
νοιι ίν χρijσδΙ χιιΙ 'ιι na"lCffI. xσ'eωtr ϊ80,=ιωρσ σο.υ 

. καλή;t.- ΙΥ χαιΙ ,;ό inpιp. xa'ee, .. ίν tij περιφριΧσδΙ 
xalee, .. Μ)'φ 00' ιΙνοιι ί" xpijaat ίπί χοιιριιτισμσυ ώ; 
.σιινών. τφ xaiec: neοαε,πώ .. τι .. α χαίρει .. ουκ cί .. η
προαεeeι1{Jη = καlτοι προσεφώνησέ τινα διό του 
«χαίρε» (καΙτοι τόν έχαlρέτισε, η τόν άπεχαιρέτισε), 
δέν έτυχε χαιρεTlσμοϋ .(η όποχαιρετισμου) έκ μέ
ρους αύτοΟ U έν ιXpJ;1) έπια,;ολή. δμω; το !iπρφ. xa1ee, .. 
Εκειτο μόνον τοιι (ποιροιλιιιπομένοιι -;~ίί ΑΙ)'ε, η κιιλενε" 
ιixpι6ώ. δπω, ίν ,;ij Λoιτινιxiί Ιχειτο ·S.=sιllutem !iν,;ί 
S. D.=Sιllutem dicit): Kveo~ Κιισξάρπ xale-'" (ίνν. 
Μ)'ε, Υι xεJ.nίε.)=λιιτ. salvere (valere) jubet, sa
lutem dl~it. 2) έν xoιxiί _νν., xa1e •• " Ιώ, xale-'" 
ΚIIJ.nίω=άπoXαιρετω τι(να), τό(ν) όφ/νω καΙ φεύγω, 
τό(ν) άπαρνοϋμοι, τό(ν) άποκηρύσσι.ι, 6δΙQφορGι περl 
αύτοΟ, τό(ν) περιφρονω (KαταφρoνGι): ποαι χαΙ
ρ_'" . },έ)'ω η", = τόν άr:rοχαιρετίζι.ι με !να μεγάλο 
«Ι:χε γειό» (τ. 5. άδιαφoρW τελεΙως δι' αύτόνι a CΊΙσ. 
,;ό Υ' ι~. προσ,;. χα'eέτφ χιt,;ιιι σΙΙXνdι 'ν xIιxij 'νν . 
άντΙ ,;οσ ieeιτω~«δς πόr:1 στό καλό», Ι>'ιjλ. «δς πόΙ',) 
κατά δια66λου, ας πάΙ',) νό Χαθr.\», ιξορκισμένος 
νάναι», δπω; τό λαι,;. Vιlleιlt χεΤτιιι ίνΙοτ. ιi",;Ι ,;οϊ! 
pereat η abeat ίη mιllιlm rem. 
Έτvμ.: xaleQJ' χαρά· χάe'~' xαII_,~· xcιe1roμo,' 

χάeμσ' Xaer6i 1 σοινσχρ. hάryali (=χα/ρω) ('FtnI
θuμ~ τι, τό 8εωρGι εύχάριστον), ΖενΙΙ. z4rA- (προο
πόθεια, σκ.οπός), όμΙSρ. heriest, όσχ. herest (παρα
θuρόφυλλον), λαιτ. horior, horitor, χιιΙ auyxax. hor
tor (παροτρύνω), πιιλ·Υιρμ. ger (6 έπιθυμGιν), ge
Γδη (έπιθυμω), "Ι'οτΟ. (f4Ihu-) ga/ms, ttιιλ-norr. glArn, 
άΥγλ·σαι;. zeorn, πιιλ-"Ι'ιρμ. gern (έπιθuμηTlκός), Υο,;8. 
galrnjιln (έπι8uμw) : ί; Ιιιπ. *Qher(e;", *9herel- (επι
θuμGι, θέλω, φθoνGι), σιιν:JΧΡ. hάr4S- (μήνις, μνησι
κακΙα), Ζ&νl>. zar- (πικρσ/νω, παροργΙζω), πρΙSλ. Ήσιι){. 
cxaeci' de)'oί-, .. χάeμ" (βλ. λ.), βΙ,;ιι σαινσχρ. hrοaΥάtί, · 
h!oϊte' hrotYιlte (κρατω κακΙαν, μyησΙKαKGι, κατό 
τινος). 

ΧΑΙ'Ι", "ι' μακρά κόμη, λελυμένη κάl χuτή πρός 
τους ωμοuς καΙ κάτω, τόσον εν τφ Ιν. oc:ιoν χιιΙ ιiν 
,;φ πλr,θ. (οι( χαΙτσ" aπΙ ΙνόΙ; πρσα.) U ώ~ χοιί νiίν. χαl
τη Τππου n μεθ' ·ΟμΥιρον, χα/τη λέοντος, λιιτ. juba.-

. - Ι μτφρ., ίπΙ IJavlJpίDv, . ώ~ τό λ~,;. coma, ή κόμη 
τGιν δένδρων, ,;. i. τό φύλλωμό των. 
Έτvμ.: χαίτ" (Ιαιπ. ·ghaita • . ZavIJ. gιlesa, ν.ο· 

ιρλ. gaοlsid=λαιτ: crlnis (ποιλ· ιρλ. *gaissit>, μβσ-ιρλ. 
goisldeιlch (=λαi,;. crlnitu5) (ία:π. *ghιlit-S). 

ιαιτήι:ις, ΙΙωρ. -άι:ις, εοαα, ε" (χ«[τ,,)' ό Ι:χων 
μακρόν καΙ κυματΙζουσαν Kόμr.ιν=ό Ι:χων ~αKρόν 
χα/την (επί ζφων). 
χafτωμα, 'αι:o~, ,;ό'-χαΙτη (βλ. λ.) , κόμη, ·λόφος 

περικεφαλαΙας. 
χαΙά, iι, ΙΙωρ. ιiντΙ x"At} (βλ. λ;) . 
ΧΑ-λΑΙΑ ν, -,,~, 'ιι' ώ; χαιΙ νΟν, χάλαζα, ·χοι·, 

«χαλόζι» n εν τψ πλ'Yjθ. , πρΧλή χόλόζα, θύελλα μετά 
χαλόζης 11 μτφρ., πδσα ρογδαΙα 6ροχή, «μπόρα», 
χιονοθύελλα, 6ροχή λΙθων Υι 6ελ.Gιν.- 11 πδν μι· 
κρόν έξάνθημα (cόπυρl:ι) Τι .οΙασδήποτε φύσει.ις μι
κρόςδγκος ώς δμοιος πρός κόκκον χαλόζης: . 
Έτvμ. ι xάJ.σ'α C*xaJ.σ&-Ja), συΥγ. -iιp παιλ·σλαιιι. 
~ .' . ν 

f~edlca (<<χιονόνεοοιl. σλο6. ·'!Ied (πόγος) Fwaa. 
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~eled&' (~j(lov66ρoxo», π«Υο, 'ItΙ δj.;δριιrν) · 'Χ' ρΙ~. 
ghelad « [,;π. *gh-). 
χ61αςάω' χαλαζοόολώ, ρΙπτώ ·χόλαζαν.- n έχω 

χόλαζαν, έχω: έξανδήματα δμοια πρός κόκκους χα
λόζηc, . έχω . «τή χόλcι(α» (ονομ,; ν6σο:ι). 

Ι61ας-Eιιfις, i~ (XιiλcΦι +ΊiC/8f)' ό έκστομΙζων 
ϋ8ρει ~ πυκνός ώςή .χόλαζci . 

χ61αςήι:ις, ~ιop • ..cιEις, cooa, ~ (ΖάΑα'σ)' ό δ
μοιος πρός χόλαζαν, πυκνός ώς χόλοξο, ραγδαΤος 
ώς χόλαζα, όνηλεής. 
x61~o-βo1Eω, . μ8η. ~"oω ' (χάΜι'σ +. """1.,)' 

ι!όλλu (πλήττu, Kτuπω), διό χαλόζης. 

x61aίνω, ποιηΤ. ιίντ! χιί1άο'-' (βλ. λ,). 
χ616ρ64;, ά, ό., <χο1άω)Ό dI; ·-xat! :"Ον, xάλαρi)ς, 

xαλαρuμένoς, δτονος, «ξέσφικ'Ι'ος, ξεσφιγμένος. 
11 xa1aeCΊ Honι~"ΔΩW-xαλαρό δρ8ρi.ισις (εύΛUγιστoς, 
εΟκαμπτος, δρδρuoιςί KλεΙΔUΣις, εCιKαμπΤOς όρμός) 
11 Ιπί μουσιΧΤί,. δτoν~, 'έκτεδηλύμμένη, fι δνεuόρ
μονικtjς συνθέσεως τQν μελών ΤΗc 

_'1δρ6τιις, -JJ·~or. ~ (xali:ιe6~)' ω, xcιΙ ν6ν, χα· 
λ~.ρότης, xαλδρc.ισις, χαλαρό κατόστασις. 

. ΧΑ 'ΆΑ'Ω, μaλλ. ~401»' rlO;;. (1: Ixά~oσ, iκ. χά-
1σοοσ, eιop. μτχ. xIiUEa.s· .πρ", Η8χάΑβχσ' πσιθητ., . 
.6ρ. σι' Ixσ~άί7""'''' πρχ.' "8χάΜιομσ. ι Ι μτδ1:., ποιω 
τι χαλαρόν, τ6 χαλαρώνω, τ6 ~ξετεντώνi.ι» : zcι1άl 
~6ξσ = xaλαρωνω (cξετεντώνω») τήν . νευράν τοο 
τόξου Ι xύιi ι).,/σs=χαλ~νω τός ήνlος, τός όφl
νω χαλαρός Ι x8W 36&!ι-χαλαρώνω τό πανιό (τΟΟ 
π);οίου), χυρ. χαλαρώνω τό σχοινlα διό τών όποΙων 
κρατοΟνται ταΟτα τεντωμένα. 2) όφlνω τι νό πέ
σι:ι, τ6 χαμηλώνω, τ6 κατα6ι6όζω: χσω μJ~ωπ" 
=τ6 χαλαρώνω, τ6 λειαlνω, κόμνω Cιστε νό έξσφα
νισδοΟν αl ρuτlδες του, τ6 όπαλύνω, τό καθιστω 
φαιδρόν(πα'ιομαιτης όρν~). 3) χαλαΡώνω, λϋω, 
άπολύu, άφΙνω έλεύ!Χρον: xCι1ώ H1tίθeσ fι H1iί3cιι 
=χαλαρώνω τόν μοχλ6ν fι τ~ς σύρτaς τrις δύρας, 
τ , i. άνοΙνω τήν OOρaν. ' .. ) fJo1:q;p·, χαλαρώνω, κατ
ευνάζu, όφlνω, πaραιτoOμαι: Ι,'}., berι)" %41ά_~ 
κατευνόσας τήν όρΥήν.-. ι1μτδ., γΙνομαι χαλα
ρός, γΙνομαι χαΟνος, χόνω τήν έντασlν μου (τήν 
δόναμΙν μου) ιι μένω όνοικτός. 2) μτφρ. μ8Τ« Υιν., 
παραιτοΟμαι . έκ τινός, τ6 πaρa6λέnώ, τό όφΙνω. 
3) μaτιX eo't., χιιω τ,,,,-ύποχωρώ εΤς τινα, δπεlκω 
εΤς τινΟ Ι εΤμαι έπιε;ικής (εΤμαι ΣUγKOταBαΤΙKός) πρ6ς 
τινο, ' τ6ν συγxωρω~ ' 4) ι1πoλ~ , ylνoμaι (εΤμαι) χα
λαρός, ύπoxωρCι (~1:c).ι:"I», βλ. λ.).- πσιθ'lj1:., .&; τό 
_ν;ρ1., χαλαρώνομαι, Υ/νομαι χαλαρός, εTμaι χαλα
ρωμένος. 

'Ε-rvμ.: χιι}.άl»· XΆ1aoιs' xά1a-μσ 'xσMιo~'Hιk' 
xσ}.ΙΙIό~ · <tot'ljt. xall~ (έλaφρ6νouς, όπερlσKε
πτος)' χιιΜιΙ-πο", (χωλός)' λισδ. 'x010s (όνήσυχος)' 
ί,' Ισιπ. ι;\~. *gι,8I8S-, *9h8I., i'jtt, φσιΙ-ιI'l:σι\ συπ. 'S1I 
?Ι~. τοίι Ιλλ. χό"ι», -ομσ. (δλ , λ.). . 
χαl6δνιι, ή' ρητινώδηςόπός (χυμός, ιιoμμιι.φu

τοΟ' φυoμtνoυ έν ΣUΡlςι, λσι1:. g&Ιbι:ίnum [octV8\OV ' h 
ΤΙΥΟ; ~·(ιμ~τ. yλcίlσoη,' πρδλ. Αρσιμ., h.ιIban-, Ιδπ . beI-
tμ,na (ε:Τδος άρώματος)). . 
ΧαΙδαίος, 6' ό κάτοικος της Xαλδαlaς.- • . 6-

στρολόγος πρoμaντεύων τήν τύχην τοΟ όν~πou 
έκ των όστερισμώνί δφ' οΟς γεννδται (χληθ8Ι; e. 
ΧοιλδσιΤο" διότι ι:;! ΧσιλδσιΤοι xoιX~ ίν'lloχoλoίIντo χσιΙ 
η~o"Ιμoυν Π8ΡΙ 1:« 'ioισ6τσι). 

Xalδaicnf, ίπΙρρ. (X8~N10s)' κατά τήν γλώσ· 
σαν τωΥ' xαλδalων. 
χδΙ-Ειμάς, -dιJos, ~ (%41άω-l-8ιμιι)' έσ:fΙΧλμ . ΥΡ . ιίντ! 

χσ}..μ4ς (β λ. λ.): 
Ι61Εηaiνω, μ8λλ -ciMi' :iόr;. σι' iXIIU3'1t'f& ' καό!. 

:ίό;;. σι' lxaUM""t!' (Χ8"'πόs)· εΤμαι χαλεπό.ς, . γΙ
νομαι χαλεπός (6αρuς, όρμητικός, Ισχυρός), όγριεύω, 
λσι~ ingrAvescere (ίπΙ 6ρμη1:ιxιίJν θυελλ&ν) U μτφρ. , 
έπΙ c1νθρώπω'ι , όργlζομαι σφόδρα, όΥαναΚΤώ πολύ, 
εTμaι δριμύ~, εΤμαι Ι\ακώς (έxδΡΙKQς) διατεθειμtνoς, 
έχω έχδρικας διςιθέσεις 11 %41aπιι/_ ~ • .,ι =- όργΙζα
μαι σφόδρα έναγτΙον Τι ν6ς, δεικνύω i1ρός TIVd τρα
χύτητα Ι IΩ~.1IU'''ί.ύ 1πί ~ • .,.σόρylζoμaι διό κ<:Πι.
μΙooν~ xσ18πσί"OSΙM • . φf ιUltjlo1lp - όργlζoνται 

(6γανοΚ1'COOιν) ΟΙ ' μέν έναντlον των δέ [~ι' ήομ. 
βλ. xa1Ωr6s]. 

x61cniίvaι, iπρφ. :iop. σι' ~oiί %41_Ι.,. (βλ. λ.). 
X61cn ..... '8', πaιητ. ciY"CΙ. ρ18πό, (βλ λ.). 
n-λIΠΟΊ,·t), 6.,' ω, χσι! vuv. χαλεπόζ,δύσκρ-

λος νό τόν tιπoφέρr,j τις, . ΔUσδόσταKΤOς, 6αρός, 
δριμύς, aύότηρός, λυπηρός, όνιαρός , έμπνέων τ6ν 
τρόμον, τρομερός, φο6ε:ρός 11 τό χσ18πό" I'OV Π1''''' 
μσ~οs=ή σφ0δρ6της τοΟ' όνέμου 11 ~cί χa1cπά - αl 
δυσκολlαι, αl στενοχωρΙαι, τό παθήματα (ίν rly~t8j-
08\ προ;; ~« ~8eπ.cί χσι! 1:όι ι)&ίσ). 2) ό δύσκολΡς, 
δuσxερήςι·ίτςIρέxων ~KoλΙας, .6 δυσκόλως γινόμε-

, νος,τόν όnoToν ~ιιdΊcόλως τις μεταχειρΙζεται,δυΡ-
μεταχεΙριστος, K0n.ιασΤΙK6ς. 3) δύσκολος, έΠΙΚ/Υ ' 

· δυνσς, κινδυνώδης. ..) in! .ectcpOU'i δύσ6ατος, τρα
~ύς, 6ρaxώδης, κριιμνώδης, όπόκρημνος.- 11 ίκ! 
πρ.οσώπων, .ώ, χσιΙ ν6ν, δύσκολος, δύστροπος, «στρυ · 
φνός», σKυδΡUπός, «γκριν!όρης», μέ τόν .: όποΤον 
«δύσιφλα τό 6Υόζει κανεΙς πέρα», όρνlλος, δγριος, 
σκληρός, τραχυς, c;Jύστηρ6ς Ι 01 ' xd8mύ~ieO' == οί 
σκληρότεροι έχδροl, ΟΙ πλέον tπIKfv.δuVO(J κακο
ποιός, 6λα6ερός, έΠΙKlνΔUνoς [σχοτ&ιν. ΙτυμοΧ.] • 
xi1cn6nις, -'7,1,0s, 'Ij (χύ8π6,)' δυσχέρειο, l5uo 

κολΙσ, τραχύτης, τ6 δύσ6aτoν.- • in~ Ίiνθρcίιπaιν, 
τραχύτης xaρaKΤrιρoς, σκληρδτης, διιστρonlα, ~στρu · 
φνότηςι, a(ιoτηρότrις, όργιλότης. 

X61ιIιrYU, μaλλ. -ΨΙ»' πσθ., «όρ. σι' IxaUφIJtp· 
· ποιη1:. , μaτδτ. ivapyal.ιi; 1:0ii ρI83Ο/"" στενOXωρG'), 
πιέζω, Koτaδλl6ω, κακοποιώ, 6λόπτω, κατατρύχω, 
καταπονώ υ ώσ . . ταπεινώνω τινό, τόν κατεξευτελlζω. 
2) παροργΙζω, έρεδΙζu, έξερεδΙζω.- • σπσιν, Αμ1:δ., 
όργίζομαι, όγαναKΤGι, δuσαρεστoOμαι. 
. ια1Eη~, eωρ. :ivti xαλaπoV, Υ.ν. 1:06 , %4"Πιk. 
ιδΙΕηως, ίπΙρι;. τοίί %4"π6s' &, "σΙ νίΙν, χαλε

πως, δuoκόλως, ~τό ΔUΣKoλlας, λστ. &egr-I %4"" 
πιJs 'Χ8• μ8Τ" ιίπρφ.=εΤναι δύσκολον νό... 2) μό
λις καΙ μετό 6lας . - • 'πΙ προσώπων, σKληρCις, τρα
χέως, όργΙλως, αύστηρCις Μ μuπQ5s'χl»-ρ1.-.l
"1», όργlζομαι, i) εύρ/οκομοι έν KOKt.! · ίcqταστόσε 
(λσιτ. mAIe •• hAbere) Ι χσ"πQ5s ,χι» . ~ί.,Ι-6ρyl
ζομαι κατά τιγος Ι χσ18ΠQ5s φceω ~.-δαρέως φtρω 
τι, εΤμαι στενοχωρημένος (όγανακτω) ~ό τι, λσι1:. 
&egre(grA vlter) ferre. 
xα1Eηώτcρaν, xcιιlEηώτaτα, oll'r1'P. _ι 6n:eρ8. 

1:0U' xa1aιfcSr. 
Xi1'-KιWi:roς, Ιων. χα1Μφιιτος, ο., (χΙ1., +"e

p«""",uι)' ό μή κεκραμένος (μή μεμειγμένος) με&. 
ί)δατ.ος οΤνος, δKρaτoς, δμεικτος, λςιτ , meruι. 
x61Iν~yωyΙω, μΒλλ.- : tfocu (xa1,Hri-cl,aι) ' δνω 

. (όδηyGί) διό τοΟ χαλινοΟ, δΙΕUδύνω ώς διό χολινοΟ, 
κυ6ε:ρνω Ι ,δhν, ιίι, χσι! νΟν, χαλιναγωγώ, όναχαιτl
ζω"χαλιναρώνω, nεριoρΙζω, «τοΟ 6όνω χαλινόρι», 
α.ιΥκρατώ. 
χ61Ιν6ς, 6, · ώ, '~8ρόXλό . πληθ. ~ά · %41 • .σ (p14I»)' 

· ώ', ,,~Ι νίIν~ «χαλινόρι), '~γκέμι» (τουρχ.). xll;;. τ6 έ· 
πιστόμιον '(τ6 ένστqμισμα) τοΟ χαλινοΟ " · χιιι.tI'ό., 
l"ιJιίH_=«μασω (μ.ασouλΙζω) τό xaλLYόρι~ n . xσ1.

. tI'CήΙr ιJιcJφμ.~χαλaρώνu τός ήνΙας Τ.ΟΟ . Tnnou. 2) 
μ'Εφρ .. : i!l:! nat'l'1:ci; :ΙXΙyιιcιτo" τ6 όποΤον όναχαιτlζει, 

. nεριoρ/ζει, σuγκρατεΤ, όναγκόζει U ~.ό .. χοι."όs,. n 
ΚΘταναγκόζουσα δΙα τοΟ Διός, ή παντοδύναμος δέ .. 
λησις τοΟ Διός. 

• ΕΡμ.1 p1ι.,ιk, atiQ}.. XΆ1 ... OS (πληθ. -_ί, xcι! 
'κσρ« μ1:ΎV. ένΙΟΤ8 -σ, 1:ct): Z8νa. zar.A- (τρα6όω)' 
'Εό σσινσχρ. kh&lin&- (χαλινός) 8Ινσιι OctV8\OV ί,, ' tfj, 
Ιλλ7jν. 

. . xI1iv6u, μιλλ; -cιOσl» (ισ1 • .,6i)~ ώ, χσιΙ ..,DV, χα
λιγώνω τόν Ιππον, «τοΟ περνώ (τΟΟ 6όζω) τ6 χα
λινόρι •. - μ1:φρ., ώ, xcι~ νβν, χαλινώνω, Xαλινqρώ
νω, χαλινα.γωγω, περιορΙζω, όνάχαιτΙ,ζι.;,. συ~ρατώ. 
-Πσιθητ., xαλιναγωγoOμaι, όναχαιτΙζομαι, ΣUγKρα
τοΟμαι. 
χ61ΙΥωρις, ·ιωr, ~ (101,"-)" ., xcι! νΟν, ή χα

λινωσις, τ6 χαλινώνει .... 
xδ1.νωn'ιριa, 1:« (χσ1.ιι6ι»)· . ίn! ;u,οΙφν, τό Ο)(οι

νΙα 1; τό καλι;ιδιο. διό .τών . όποΙων 'JQOτα (&rjl. τό 
· πλοΤα) π~σδένoνTαι εΙς ιτήν ' ξηρόν. 



rάΙ~-ισΙ.οδάμσς 10;, 

ΧΑ· AIZi -~"or; 'δ; χιιΙ ,'ij'; μικρός -:M~aς, .M~όρloν, 
.ΙΧQλlκι_lliiI, π.pιλ:lJ1ς~; · c.χαλΙΚΙΟ Jt διό ποραγέμισμα 
t:1f ο!κοοομ(;JΤς, . λCII~. C&ementum υ , :ιυν. ίν ~φ πλτιβ .• 
ΟΙ χόλικες, «τό χθλΙΚΙ0». 

·E~μ..ί xcUcE ι :tόiιz~. C.&IX· ςίι., .Ιν~ι !σω; ΙΙCΊν&ΙOν 
8Χ ~fj, tAA'rjV., πρδλ. (&Ιίς&,.· ί~ . ίιΖΠ. *(s)q(h)ellg-, 
8(s,q<'h>Ilig- . <)βιμ. xάλιιc-) ~i: λιz~. sllex (x~τ' iνομ. 
Ιχ ~oίI ·• .. sclll(-, πιιιλιzιό~. ·scelίc-), ,Ιρλ . sceΊlc .. (6Ρόχος) 
(·skeIInkH, niA·oAιzlJ. SkOllk& {-λιΖΤ, 05Ire\ml), λιX~ : 
51.llqu& (τσι:ΜΡλι) (X':l~' ~νoμ. ίΧ ςιDν *sciliqua, *SΕ. 
llqu&), ax·: pft. ιq(h>el- (οχ/ζω, συντρ/&ι), ιΧ·ι;μ. ~.Ik· 
hem '(οχ/ζω, ουνΤΡ/βω)' πρl5λ. Ιτι ΠιΖλ·ολιΖυ. Sk&I&, 
yo~β. Sk&lj., ciAIS·. 'h&I'E (π.ρΙ οδ Δ>" .ΙΙCΊλ~φ)· 6).. χιιΙ 
.. σχλ'1ξ •. 

Xll";' -cor. ~ (ΧΣλ«φ)' δ δκρατος οΤνος, λσι~. 
η>erum. . 

Έ"",..ι χι'λιr' ίαλl-ιceaτοr' OΙ .. ,o·)'dlcE (=tλ~ 
φρCις μεΜμέvος(rtΡl5λ. ~6 1ιI~8~. ΠιΖρ' 'HalJl •• "4-
lc60r' ol'l'or-, ~ό Qpq.x . . • ζΙ-λσί· Ι, ol'l'or_ (-ζ- (Ιίιιt. . ~.). . . 

ιΙΙι-φρονΙω, μ.η. -t1oCD (χcιιΙlφeω'l')' l:χω χα
λαρός τός Φ9f;νqς, . εΤμαι ήλίθΙQς, κουφόνους. 
:_xIl ... ~~ιι,· ~ (ΧσΙiφeow)·. έλαφρ6νοlα, ΚΟυ. 
~νoια, όπεΡΥ9κεψ/α, άφροσύνη .. 
ιIlί-φρω.~ι .-0"0S', δ, Τι, (xσλίtω+φeή .. )' ό έλα

φρός,-·τόν νoOν,~ ό έλαφΡός έχ-ων τός φρένας, κου · 
φόνομς, έλαφρόνους, άπφ!σκεπτος 11 6 xαλaρόc; 
τόν 'Xαρακτfιρa, ό μαλακός, ό :,ένΟΟTlκός. [ιιι' nuμo 
~λ.; :;%cιιΛCΊφ ]; 
ισΙιι-άιρμΙτος. 0'1' (xσλιcoπσ,μιι)' ό έχων χαλ-

1(00\1 άρμα (intQ. ~oίI • Ap.uι_). 
ιάιιι:-σσηις. .-ιιJo,. δ, Τι (xcιιλιcqir&.~lr)· ό έχων 

χαλκην όσπΙδα Ι8ΠΙ πολ.μιοτών). 
· ιaΙΙΙ-CΥΧής, 8$, Υ.ν. -ior. όρlΙότ . ~oίί xaAιciyvιr ' 

(%aAιcos+lyxo~)' ,6 έχων χaλκοϋν tyxoς (χαλκοΟν 
δόΡύ) πολεμιστής. 

X'aAKciov,' lων, ./ιlOν, ~ό (χσΙκ";.)· -ι:ό έργα. 
στήριον τοΟ χαλκέως, σιδηρουργείον, «γύφτικο», 
λιz~. officinA.- • πδν Τ9 κατεσκευασμένον. έκ χαλ
κοϋ: χόλκινος λέ6ης, χαλκΙνη χύτρα, Τι οlον,δήποτε 
δ~λo ρκεϋος έκ χαλκοΟ • . ' 2) κοΤλον όντανακλα
-στικόν κάτοπτρΟν έν λόχνΥ. 3) έΡΥαλετον Τι δρ
γανον έκ χσλκοΟ.-. ί'ά χαλΧ.ία (ένν. Ι.ρά)· ,t
ορτή έν 'Αθήναις όγομένη κqτό τό τέλος τοΟ 
πyaνεψιώνος μηνός.- χιιρ. · .tvΙZt oUt. το.δ Ιπομ. 

ιάΙιι:clος, ~, Ο", lων. ' ισlιι1jιoς, ., 0'1', ItOI'rjt. 
civtL xάλκ.o~ (xalx6r)~ ό έκ χαλκοΟ t, έξ 6ρειχάλ
κου, ό χάλκινος, ό όρειχόλκινος. 
ιcιl.-HIτoc;, 0'1' (xa1Hor + lλσ'-), ΚΟΙΤι·Τ. ciV1:L 

xcWniAaιoo~ (βλ. λ.); 
rσΙιι-cμ-δοΙάς, ποιη1:. 6η>.. τοll xσJ.xiμ/lο10$ 

. (βλ. λ.). 
ισΙιι-cντιΚ, -$ (xσJ.κo, + ""τ.α)· 6 ώπλισμένος 

μέ ~oλK6ν, ό . φέρων χαλκ"ν πανοπλ/αν. 
ισΙΊfc6:-:Υομφος, 0'1' (χι'λ"80S+Υ6μφοr)' ό έστε

ρεωμένος μέ χαλκ/νους y6μ~ (ι'\λους, καΡφ/α). 
" ·,CΙ1.co-lώp~ "iixor, _π. -δώριιξ, -,1ΚΟ" δ, 'ij 

(7"d1H.O$ =Ι- *ώf?α~)' 6 έχων χάλκινον θώρακα ' (βλ. 
χσΙΝοθώραξ). 

Ial.co-Kipδιoς, 0'1' (χάλ ... οs+κσelΙα)' ό έχων 
χαλκ/νην καρδ/αν, 6 έχων ότρ6μητον καρδ/αν. 
ισΙ.cό-ncςος, 0'1' (χdλΗ.οr+niζα)· ό έχων πό

δας έκ )(αλκοQ, 6 ' χαλκ6πους. 
IalKj-onl~ 0'1' (xciAH80s+8nlo")'6 έχων δπλα 

(6πλισμόνl έκ 'χαλκοΟ, ό φέρων χαλκ/νην πανσπλΙαν. 
. ιάΙιίcος, Ιά ΧιΖΙ ίων. 8", 80'1'. ιbo. xιzl χι'λΗ'Ο$, 
'O'l'~ auv'!jp. ισl.oiς, · ;;, ov,' ItOI'rjt. Iil.cιoς, lων. 
Ίalιdιιoς, 'Ι' 0'1' (xa1ΙC6,)· 6 κατεdκευαόμένος έκ 
χaλκοο Τιέξ όρειχόλκου, χόλκινος, .όρειΧόλκινος, 
λiιι~: Aeneus 11 xάλκ.o~ Zwr - δΥαλμα τοΟ Διός έκ 
~α.λKOO u' ,άΙ ... 0;' fa'n,μl ~ι.".=έΥεfρt.ι· (στηνω)άν
δρ1ιιντα τινός έκ χαλκοΟ. ·2) μ~φp., 6 σκληρός 
ώς6 ~ε')(αλΙ(o~11 χdΜ"ο"t}το,e-=καρδ/α έκ χαλ
κσ9. (όt),npό, 'qAuytoToς.> J ~b.c~or ΙΙnYο~χάλκlνος 
Oπνo~; t .. f. ' 60πνος τon" 'θο'νάτou, 
xabco-TcuxiJςΊ 1,· (it'A_O$ '+ T"XVf)' ό tχων 

xal .. ιi · ~"I" (1:; Ι. δΜα); ό φέρων χαλκίνην naν
ΟΩλΙαν, ό ,ώΠλισ~νoς μέ χάλΚΙΥ<:Ι ~6ϊιλα. 

ICΙΙ.c .... yoς. ο'; (χd1ιι'οr + φcσ.ή)' 6 έχι.ιν 
χαλκΙνην φι.ινήν (t,.I.loxuP6v, εύκρινi'\)·πρδλ'. xallco-
PH r. ' 
ιάlαUΜΣ, -ατοr, τό (χιίλΗ.ιίί»)· ·ήδν τό tκ χαλκρ(ι 

πεποιημένον, χαλκοΟν όργανσν, . χαλκοΟν. σκεόος, 
·χαλκοΟν 6πλον Ο 8'1 ςφ πλ'rjθ., . δεσρά έκ χαλκοΟ. 

ισΙιιc.;ς, -8CDr,' 6 (xσλ.ιc";φ)' . 6 έΡΥαζόμεΥος τόν 
χαλκ6ν, χαλΚΟUΡΥqς,. χC?λκεύς. . 2) τ.8νιχώ.8ρον, ό 
έργαζόμενος τ~ μέταλλα,6 μεταλλoUΡyός, μετ!]λ' 
λρτεχ.νΙτης, iΧ6μτμίιΖl 6 · XρυσρXqoς. . 
ιaΙκ~uτιΚ, .!V, . ό. (xσJ.ιcWcσ)·-zal .. wr (βλ. λ.) 11 

μJφΡ., xσAιc.vn}s .Vμ"ow xσι)..Ττσι~ 6 πινe~~ Ι μ~,,, . 
60 •• ·6 πλαστογρ6φος. . . 

. ισΙΙΙ:CUΤιιιός, .ή, ο. (xalιc8V~i)" ό όνΉΙC\ιlν ' Tι 
όρμόζι.ιν είς τήν τέχνην .τ.οο . χ~~ι<έι.ις; εις Τ9: Ιρ
γον τσϋ σιδηρουργού 11 ό έμπειρος μεταλλoυρy~ 11 

?J xcιιλHητικ" (Ινν. τiχ"'Ι)=ή τέxνrι . (τό έπόγΥελμα) 
τοο χαλκέι.ις (τοΟ σιδηρουργοϋ) . 
ισlιιcuτός, ή, ό .. , ,,'ljμ~ επίθ . • oίi xcιι1Hnίc»- 6 κατ-

· εΙΡΥοομέγος. (καΤf;σκεuασμέν~) έκ . χαλκοΟ ~ yaν:
χώτs~ον έκ μετάλλου. 
-ισΙ.ειίω, μeλλ. '-DCD' (xσλκό~)' KατασKεUΌζι.ι τι 

έκ χαλκοΌ 7j Υ.νιχ6ί; έκ μετόλλου. σφυρηλαΤώ ιtμ.l'~ · 
πλασΤΟΥρρφώ.- . π%θτι t" κατασκευάζομαι! σφύρηλο
τοομαι.- • ιiμtl5 .. , εΤμαι ~λ .. εiιs ( ~ λ . λ . ). εΤμαι σιδηρ
ουργός, έΡΥόζομαι ι:ις σιόηρουργός, χειΡ/ζομαι την 
σφOρaν 11 " χσι....wι'l'=τό . έΡΥον τΟΟ XΣ1UCDf. τ6 
φΥον 'τοΟ σιδηρouρvoo, ή τέχνη τοΟ σιδηρουΡΥΟΟ. 
ισΙ .. ώΥ, ,w.or. δ'-ΤC) χσ1ιι8ί- (βλ. λ.),τό σl

δηpoιJργείoν)_ 
ι~lΙUΙδών, -6'I'oi, δ (%σ1ιι6r)' πολύτιμός τις λ/

ecx;, παρόμοιος πρός τόν ο όνυχα. 
· ισΙιίι\lον, ~6ί"Ιων. ciντΙ χσ1ιιei'ο" (βλ. ~-). 

ίσΙιιι\ιος, 'Ι' 0'1', lων. iv~f Xd1""Of (βλ. λ.). 
ισΙιι-ήΙΙτος. xιzl Ial.-iliToς. 0'1' (Xσ1xιl, +

Ιλσιί .. ω)· ό κατεσκευασμένος διό σφuρηλacι/aς tκ 
· χαλκρϋ i'J έξ όρειχόλκου. , . 
Ίσlιι~ 8f. γ8ν: -80s (μλ .. Οs+άeσe.ί,l,)· 6 ηρ

μασμένος μέ χαλκόν, 6 χαλκόδετος, ένισχυμένος 
διό πλοκών έκ χαλΚΟΟ · II· iπΙ δοράτων καΙ 6ελων, 
τών όπο/ων ή αΙχμή "το χαλκ/νη. . 
xalιιf-o_oς. '0'1' (xσAιcos+olHo$)' 6 κατοικών εν

τός OiKOU (η νacιO) έκ χαλκοΟ, ΙπΙβ. tfj, Ά&ην~ ίν 
1:πctρτ'!j. 

ισlιιfoy, ~ό (xσλHό~)' άννεΙον, σιcεooς, Όc χαλ· 
κοΟ (λέ6ης, χύτρα Χ. &.). 2) Xa.\κoOv νόμισμα. 

xalwft;, ·110$; τ,' εΤδος άρπακτικοΟ πτηνοΟ. 
. ΧaΙ.ις, -flό~, 'Ι'. ή ΧιΖΙ vuv oGtII) xσιAoIJμiVTj πόλι. 

~fj, Εύl5oiιΖ" AOΙl5ouooι' ~ό δνομσι ix παιΡιΖχ.ιμ8νων μaτα},-
, ω_k~~Ε . 

ral.o-δpιις, '$, Υ_' -8Of, ItOI'rj~. ίx~.oς_ ~ύπo, ciντ ί 
~λHιιiI,l,. (βλ. ' λ.), ό .~ν χαλΚ/Υην "O'to'.OfJMav. 
Ial.0-8iρiις,J$t: 'Y""', -80r, O'rjA .. xιzl . xσλ-ΙΙιf~"" 

(xσJ.ιcon-βάeor)· . 6 6ε6αpημέ'!~. μέ XoλKQV, ό φορ
τωμtνoς χαλκ6ν. 
. ιcιι.O-ΙΙτiις, es. γ8ν . -80$ (χaλIf9.s+l'ιιί-}· όc6αΙ ' 
νων Ι6αδιζων) έπί. χαλ KOQ,. 6 Ιδρυμένος έπ\ χαλκί
VΩΝ ~εμελ/ι.ιν, 6 έXc.ιν χαλκ/νην · -δόσιν, σ,τερεός . 
'. ισΙιιο-8όσς. -ov, 6 (χσλ .. ΟS+βοή)~ = xcι1ιc.6φω
~ (βλ. λ.), 6 lxwv χαλκ(νην φωνή ν (!σxυρQν, ακλη-
ρόν), ό · βροντόφωνος. . . 
, Ial ... yivcιoς, 0'1' (xσλκό$+"'I'~Ι_), xl!ll χσΙ
.ό-μνuς, ν, Υ.ν. -vo~ (xιιλΙCO~+"~$) ' 6 έχωΥ χ.αλ , 
κ/νας y~ (βλ. λ . ) . t1Jt Τi'\ς όyιtύρας Ti'\c; έχούσης 
όδόντaςέK χαλκοϋ, 
ισΙ.Ο-ΥΙώιίς, ·r .. o" δ , ;J, χσιί -ΥΑώΙΙΥ(μλ

..όs+Υ1cσΧΙ$)· 6 έχων yAcσxί .. (1:. i. α/χμήΥ, όκ/δαl 
έκ χαλκοΟ. 
ίσl.o-δcιIΙ"Ιoς, 0'1' (χαλκο, + δαι&ίuσt)· Q όρ- . 

ι.ιδιασμένοι;, (tνισxυμένΌς, στσλισμένος) μέ έΥ.κολ
λήτouς nC;ΙΡΌΌr.6~IC; tκ χαλκοΟ (tκ XαΛΙC/νών έλα
σμδTιJν).~ • _ν5ι;γ . ό 'έΡΥαζόμενΡς τόν Xαλιc:όν. 
ισΙΚόό-ιδμσς, ·CΙΙ,l,.O$, δ, 'ij (χαλ .. ο, + .ι.μάφ)' ό 

δάμόζtιν .'τ9ΙΙ χαλκόν, ~. Ι . 6 όξύνι.ιν ,ό >, 6κ~"lζων, 
χόλκ-lνα ' 6fιλα. X i i. 



ιιΟΟ ισΑaόδcτ~-ισμσΙ 

xσAa6-Icyoς, ο,. (X4).HO,fd.'CII)· ώ, χιιΙ νυν, χαλ
κόδετος, δεδεμένος ~ιό χαλκοΟ, έστέρεωμένος (έν· 
ισχυμένος, στολισμένος) δι' έγκ.ολλήτων χαλκΙνων 
παροστόσεων. . 
ισ1κο-δώραξ, -αχο" δ, 'i) (χα).χΟι; + iJ.ώeaξγ= 

χa).Χ80θώeaξ (βλ. λ.), ό ώπλlσμένος μέ χόλκινον 
θώρακα. 

ισ1κο-κνήμίς, -r&i, δ, Υί (χα1Χοι; + x"fJμir) ' ό 
fXWV πεΡΙKνημlδaς έκ χαλκοΟ. 

' ισ1Ko-KOΡUΣτής, -oiί, δ (χcι1Ηοr+χοevοοω)' ώ. 
ιΧρσ. έπ!θ., ό ώπλισμένός μέ χαλκΙνην πανοπλΙα.ν. 

. χσ1κ6-κροτος, ο,. (xcι1,,0ι; + . xeοτιlω)' ό κροτών 
μετό χαλκού, τι KΡOΤWν (';χών) ώς έκ τοΟ χαλκοΟ 
(ίπΙθ. 'tjj, 'A01jva, μιτ.dι iνιχφοΡιi, προ, τιιι .χιχτ.ιιι τ.ήν 
λαιτριΙαιν 't1j, XΡTισιμoπo~oιίμεy·ίX: · axIU'I'J) 11 έπΙ (ππιιιν, ό 
fXWV όπλός έκ XaλKoO:- I1 =XCΙAxή1cιτoι; (βλ. λ.), 
κοτεσκευασμένος έκ χαλκοΟ, ό έκ σφυρηλατημέ-
νου χαλκού. . 
ισ1κ0-1 Ιβδν:ον, -ov, τό' έξαΙρετος (όπαστΡόπτων) 

χαλκός έκ τού Λι66νου 11 τι κ{τρινος λΙβανος (<<λι-
6όνιι) [ιi6ε6. 8ΤlJμ.]. 
ισ1Ko-μfτρσς, -ov, δ (χα},χ'Ο, + μiτeα)' ό fxwv 

μiτeα" (ζώνήν) έκ χαλΚΟύ. 

χσ1κ6-νωτος, ο" (χα1χοr+"ώτοι;1' ό fxwv νώτα 
έκ χαλκΟύ. 

ισ1κο-lΙ'δΥής, er (%cι1xor+ncϊ";; .. aa)' ό συνήρμα
σμένος (κατεσκευασμένος) έκ χαλκοΟ. 

ισ1Ko-ιιδρaoς, ~ωρ. -ιιδρ9Ως, ο .. <xa).xor+na- ' 
eειά)' ό έχων τός παρειάς (~_ Ι. τό πλόγια, τός 
πλευρός) έκ χαλκοΟ, SItΙθ. τή, περιχε:ραιλιχ!ιχ,. 
χσ1κό-ιιcδος, ο" <xIi1xor+nέ& .. )· ό έχων fδo

φος (δόπεδον) , έκ χαλκού. 
, χσ1κό-ιιΑι:υρος, ο" (χα1Χόι; + nλaveά)' ό έχων 
τός πλευρός έκ χαλκού (βItΙθ. τ.εφροll6χοlJ Χiλlt1j;). 
χαΙκο-ηΙιιδής, lr, γεν. -ΙΟ' (χcι1Χόr+n1;;θοr)' ό 

πλήρης χαλκοΟ, ό ώπλισμένος μέ χαλκΙνην παν-
οπλΙαν . . 
χα1κό-ηΙιικτος, Ο", lΙωρ. -ηΙακτος (xcι1xo, + 

~λ,;oάω)' ό πλήττων διό τi'jςχαλκΙνης κόψεώς'του 
(έπΙθ . πολεμιχοίί πιλιixιω.). 2) ό πληγεΙς (τρωθεΙς) 
διό χαλκοΟ (διό χαλκΙνou. όργόνού τι δπλου). 3) 

' =Xα1.x';1cιτoι; (βλ. λ.), ό κατεσκευασμένος έκ χαλ
κοΟ, Ο σφυρηλατημένος έκ χαλκού. 
χα1κό-ιιους, δ, 'i), -nov,., τ6, γιν. -πο&ι; <xcι1-

xcIr+novr)' ώ; χιχΙ νίίν, χαλκό πους, έχων πόδας έκ 
χαλκού : xa1H6noVS' "elnov, V xcι1x6πoδ,ι; ίπποι= 
ΟΙ fχοντες χαλκΙνους πόδας, τ.. Ι. χαλκΙνας όπλός 
11 xcιAx6novso 'Ee,,,vr = ή άκαταπόνητος εΙς τήγ 
καταδΙωξιν (ώσιιΙ έχουσα χαλκΙνους πόδας) Ι xcιλ
χόποv. όδΟι;=ούδός (κατώφλι) έκ χαλκοο. 
Xσ1Kό-ιιiίΙoς, ο,. (xcιλHόι;+πν",,)' ό έχων nυλας 

έκ χαλκού r. έξ όρειχόλκου • . 
ΧΑλΚΟΊ, ·ov, δ' ώ; χαιΙ νΟν, χαλκός, όρεΙχαλ· 

κος, «μπροστζοςι" λΙΧ1:. Aes, ΧΙΧλουμινο, ίΧ τοίί χρώ
l1ιχτ.ό, τ.οΙ) lev{Joeόr, cιΙfJ.oψ, ","οψ, "ι»,οψ, φcι~ι"ός 
χλπ,' δ ΧΙΧλκο, ~τ.o 1:0 πρώτον μ'τ.ιχλλον· nou έπι~ιtρ
γciσθ1jσιχν οΙ παιλαιιοΙ π;;6ΥονοΙ μιχ" Χ.αιΙ lΙι' ιχ!}τ.ό κιχτ
'ijντ.'ι'JQS %CΙ"Xόι; νιΙι λίΥβτ.αιι ΙνΙΟ1:Ι ΙπΙ οΙοullήποτ.1ι μιι
'tci~AolJ' ιiλλιIι καιΙ Ιίστιιρον, ότll δ ιi'Mιeoso ~τ.o γ'ιωστό;, 
ΚΙΧΙ τ6τ.ι 'i) )" xcιλxός ίΧΡ1jσιμι;ποιatτο ένΙοτ.1ι ιiντ.Ι τοΤΙ 
olcJrιeoso, χιχΙ τό χά1Ηιος ιiντΙ τ.οίί οιδ,;eaοι;' λΙιιν ίνlll
;;Ι, δ χιχλχο, iX;;1jaIμOnotet1:0 ώ. όplIΙxιxλxo~ (κριiμιx 
X«λxoίi χαιΙ Xoιaat1:i;;GU), τόν όρι;Ιχαιλχον Ί'έ XlJpilII, Ι
ΧΡ1jσιμοιtΟΙΟlJν οΙ ιiPXΙXεOI διdt τ.ιΙι τβχνQIJΡγ'ijμαιτ.ci τcoν. 
- d πιxpdι ΠΟΙ1jτ.αιt~, xcιλxoι; ΧΙΧλεtτ.«ι παν. δπλον 
(οκεύος, όργανον) κοτεσκευασμένον έκ χαλκοΟ τι 
γενικώ; έκ μετόλλου (ε!~Y) 5πλων, HI51j" fllIpCιx χλπ.). 

• Ετvμ.: xcι"x6ι;: λιθ. gelzJs, gelezJs, λιττ.. dfel.-

fis, πιχ).-πρωσσ. ge150, ΠΙΧλ-σλΙΧIJ. :leIezo (σΙδηρος)' 
κ«τ.· ιiHou.~. %cι""ό, (=έρυθρόν μέταλλοΥ' πρl5λ. 
τό πα,,' Όμ. cxcιλxό,. lev{Joeo".) auvctvJjxat μ8ΤιΙι των 
χάλΧfJ , χά"ΧfJ, Χάλχ" (κογχύλιον, πορφύρα). πρl5λ. 
κιχ! XcιλxIι;, Κολχl,· βλ. κιχΙ ίν xdlX'l' χ«ο;" 4λλοu, 

( Ιαιπ. ·~el- (λόμψι~) [gΙXvgxp, hlrιι.nΥιι.m • .'rοτβ. gυl~; 
ncιl-g.Aιxu. zlAto (χρuσ6ς), βλ. ίν ~ι5s], πρ~λ.. I~Ιcil; 

λιθ. zCΊlιι.ι (έρυ8ρός, ΙπΙ τοlJ χρώμιχτο, Ι;φcoν), gall., 
bret. gell (~pμ8ρόφoιoς).- πιχριΧΥωΥΙΧ : χά"χβοι;, χαλ
xιVς, xcιλxl.· XCΙ"XI-OJHOIί' χcι"χο-άecις (=-6 κατέχων 
την χρησιψτών δπλων(χcι1χΟr+&cιe). 
χα1κο-σκc1ής, ι~ (%CΙ"HQs'+oxίf"or}' · ό έχων τό 

σκέλη έκ χαλκού. . ' 
Xα1Ko-σIιiφδνoς, ο,. (xcιλxός + ατ;ιlφcι,.oι;)· ό t

στεμμένος χαλκΥ, 6 περι6ε6λημένος διό χαλκού . 
. χα1κό-στομος, ο,. (χcιJ.Χό.+οτ6μιι)" ό Ιχων ,χαλ
κοΟν στ6μα.- 11 ό έχων χαλκην αΙχμήν 'iι κόψιν. 
χά1κό-τcuκτος, ο" (xcιλxόι;+ ΤBiίxoςγ ό κα:rε· 

σκευασμένος έκ χαλκοΟ, χαλκοκατασκεύαστος. 
XaAKo-Tcg'" Ις (xcι).xός+τιVXβΩ, TόIvxor)' ό f

χων χαλκην , πανoπλlαν. 
. lσΙκ6-τοξος, ο,. <xaAHor+Tό6Eo,,)' ό ώπλισμtνoς 
διό χαλκΙνσυ τόξου. 
χαΙκο-τοΡέω, μιλλ. -ήoιq (χcι"ιcότ;οeο')' κατερ

γόζομαι 11 κΌrασκευόζω τι έκ χαλκοΟ Ι πλόασω (<<κο
λouπ!όζωι) τι έκ χαλκού. 
χαΑ.6-τορος, ο,. <χcιλχοr+τa'eQ)' ό εΙργασμένος 

έκ χαλκού Ι : ό διό χαλκοΟ διοτρηθε1ς (ηληγεΙς) τι 
παραχθεΙς. 
χα1κο-τΙηος, ο,. (xcι).xoι; + τVΠΤ;Θ)' ό οφυρηλα

τών χαλκόν, ό έργαζόμενος τόν χαλκόν 11 ώ, ι;!}α " 
d xcι1xoτVπoι;=xαλKεύς, χαλκουρvός, χιχΙ Υιν., σι
δηρουργός, ώ, κιχΙ το fAber AerAriu5. 2) ό συγ
Kρoύwν δύο χόλκινα σκεύη iJ όργανα μεταξύ των, 
ό κρούων τό κύμ6aλα, ίπΙ τιίιν Ιιρίων 'tij, KlJl5iA1j •. 
- d xαλx6dίπo, (έν "ΙX01j1:. ivv.)· ό κτυπηθεlς διό 
χαλκΟύ, ό προξενηθεΙς (έκ πλήγματος) διό χαλκΙ
νου δπλου. 
χαΙκ-ου,.Υός, Ο" (xcι1xQr+*terQ)' ό έργαζόμε

νος τον xaλKόν Ι ώ, oiίσ. d χcιλχοverοι;=δ xcι1xBυι; 
(βλ. λ.) ..-

χα1κούς, ;;, ο;;,., ιiτ.τ. OIJV'(jp. ίχ 'tofi χάλ"βος (βλ. 
λ.).- 11 ώ, ο!}σ. d xcι1xoiίr = χαλκοΟν νόμισμα έν 
'Αθήναι::;, τό J /. τοΟ όβoλoiί. 
lα1κο-φδΙδρος, ο" (xcι1xόι; + φάλcιea)' ό έχων 

χόλκινα φάλαρα, ό λόμπων έκ χαλκού, ό κεκοσμη
μένος διό διακοσμήσεων έκ χαλκού. 

χα1κόφΙ, έπο :iV1:Ι xcι"xoυ, γεν. ,ου %cι"x6ς. 
χα1κο-χάρμιις, ·ov, δ <%CΙ"Χόι;+χdeμfJ)' ό μαχό

μενος διό χαλκοΟ, ό έχων χαλκΙνην πανοπλΙαν ΟΤΙ 
ό χαΙΡων έπΙ τοΙς δπλοις (πρl5λ. οιcJηeοχάeμfJς). 
xαΙKo-x~των, -QWor, δ, 'i) (χcι,"χόr+χιtώ,.}' ό φο

ρών χάλκινον χιτώνα I1 ό φορών χόλκινον θώρακα. 
χα1κ6-μτος, ο,. (χcι"κόr+χέω)' ό χυτός έκ χαλ

κοΟ, ό χυθεΙς έκ χαλκοΟ. 

χα1κόω, μβμ. ·άJ';Θ (xcιλx6ι;) ' έπι~αλύπτω τι μέ 
χαλκόν (διό χαλκΙνων έλασμότων) .- πΙΧθ., μτ.χ. π«θ. 
ciop. α: xcιλxωθβίι; = ένδυθεΙς μέ χαλκόν, θωρακι
σθεΙς, περι6ληθεΙς χaλκΙνην πανοπλΙαν.- 11 κατα
σκευόζω τι έκ χαλκού. 
χά1κωμσ, -cι~or, τό (xcιλxόω) ' ώ. χιχΙ νίiν, χόλ

κωμα, τό έκ χαλκού κατεοκευασμένον (έργαλετον, 
σκεΟος, ΟΡΥανον κλπ.), 
ιδ1υ6δlκός, ,;, ό,., τι χδΙϋ61κός (χάλvψ)' ό όνο 

ήκων είς τους Xά""βcις, η ό έκεΤ8εν προερχόμε
νος (6λ. Χάλυψ). 2) ό κατεοκευασμένος έκ χό
λυβος 11 το ~cιλυβδιxό,,=ό χόλυψ. 

Xδ1iί6oς, δ, nOI1j1:. ιiντ.Ι χάλνψ ,(l5λ. λ.). . 
ΧΙΙυΨ, -fJPoso, δ, nA1jO. ΧάΙu6cς, έθνος τοΟ Πόν

του πaμφ1jμον ιιιιιι 1:1ι '1 "ΙX;;ΙXaXElJijv τι;ίί xiAlJl5o,.- ιι 
ώ, npOO1jYOp. d χάλvψ=ώ~ χ:ι! νίίν, χόλυψ, «ότσόλιι, 
άπεσκληρωμένος σΙδηρος [τ.ό μ&,ιχλλον ώνομιΧσθΥ) ax 
τοίί ίθν~κoϊ! Χάλvβες' πρl5λ; ΑΙσχ. Προμ. 715 «χάλv
βες ο,δfJeοτ;ΙΙχτοt>β,.] . 
χδμδ.δΙς, ίπιρρ. (xcιμιιί), ΠΟΙ1jτ.. ιiντ.Ι xcιμcί',. έπΙ 

ΤΟΟ έδόφους, εΙς τό έδαφος, κατό γι'\ς. 
lδμά~c, επιρρ. (JιClμcιί)·=λιxτ.. humi, είς τό Ιδα· 

φος, πρός τό ~δαφoς, κατό γi'jς, χαμαl. 
ιδμά&ι:ν, χιχΙ χαμό&cν, ιπιρρ. (xαμcιO ' χαμό

θεν, έκ τού έδόφους, «όπό χόμωι, όπό κότω; 
XA~MAΓ, .ίπΙρρ.' ώ, . χιχι νΙΙν. χαμαΙ. χόμω, κατό 

yi'jς. 2) ~xcιμίi', (δλ. λ.), λcιτ. humi, εΙς τό έδα-
φο<; (πρός τ6 έδαφος). κοτό yi'jς. . 
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• Eτvμ.: ΧΩμ4/. 1tup. ,οπ. δο,. (Ιαιπ . ~~hιpmal)" %8-
μ4Ι-ζ,,~o, (ζ- ( "gvi-: Plo,oζiJ-)' χσμάζ,,· %8μάlJ.nι. 
xσμάιJι,' %σμ,,~ό,' "ιro.~6ς· ΧσμV,." (ΒπΙθ. ,ij, Δή
μ'l'j,ρ",): Ζενδ. zl1m- (ΖΑ. za,m' z_mii = κατό ..,ης)' 
OP/JXO;1ptιy. ζ"μ,,~ω, ί~ ου 2εμέ'Ασ (-,,=ή μήτηp·ΓiΊ), 
ιiλΙS . δe (Yί'i, χωρΙον), δemjε (οκυλοκατόικΙα), λ-.ιτ . 
huml δοτ. (κατό γης) (ε, ου *homo-s, humus), hu
mllis, παιλ·λαι,. · hem5nem, nemo (*ne-hemQ), hemonl1 
(=huml1nl1), homQ, όσχ. humuns ·(=homlnes), όμερ. 
homonus (=hominlbus), όσχ. hun-trus (=Inferl), hun
tru, όμιs". hutrl1, hondrcι (=lnfrA), όμερ. hondomu 
(=l1b Infimo), γοτθ. guml1, παιλ·ΠΟΓΓ. gume, ιiπλ
ocxe. zuml1, παιλ--Υερμ . gomo (δν8ΡωΠος), παιλ-noΓΓ. 

Gymir, λιθ. z8ne, λ.". seme, ιι;αιλ-ιι;~lIIαα. seιnιne, 
ιame (Yf'ι), λιθ. Zeml1S, λ.". sems (χαμηλός), λ.". 
sem (ύποκότω), πι.ιλ·σλι.ιtι. zemljl1 ('{f'ι), zmiJA (έρ-

πετόν), zmlji (δφιι;;), λιθ. Z·mu=ItCXA·npllloo. smoy 
(δν8ΡωΠος), λιθ. zmo·gύs (δν8ΡωΠος), ae Ιι.ιπ. 
*9hom-, ·~hem-, ·~hm-, ι!τ~ναι ItpoijAOov δι' · ΙσΟΠ6δώ
σ.ιιι, Βχ ,ων ιiσθενων πτώσεων γεν. "gdhmes, δο,. 
*9dhml1/, όΡΥι.ιν . *gdhmii" πρελ. *gdhttιn-, "~dham., 
"gdhom-, .gdhm-, *gdhriιm- Βν ,0Τ, Ιλλ. %iJ.dw, x#J.ιι
μσlό, (βλ . ί .. λ.). 
ιΙμαΙ-Υcνής, i" γεν. -80. (zσμ4ί+1B11Ια#J.ιιι)' ό 

χαμαΙ ΥεννηθεΙς (iItIQ. ,ων ιiνθρώπlllν), ό όναπηδή· 
σας έκ τοΟ έδόφους. 
ιΙμαι-cuνάς, -ά60" Kot1l,l:. θ-ηλ. του Ιιι;ομ. [ ... r

χοίριν του μίτρου). 

ιΙμαι-cύνιις, -011, 6 (%8μ4Ι+~)' .. ~_ζ6μa
"ο, (κοιμwμενος) κατό Υης [-σΙ- xiptv τoiί μβτpotι). 
ιΙμai-~ηΙος, (,,), ο" (χσμιιΙ+ζή'Αο,γ ό ζηλΕΎWν 

(ζητων, όΥαπων) τ6 χαμαΙ (τ6 Ιδαφος) , ό χαμη
λός, ό μή αύξόνων πολύ ύπέρ τ6 Ιδaφoς R Υενιχως, 
ό χαμηλός Ο d xσμα/ζ'1~O' (ivv. 6/φρο,)-=τ6 χαμη
λ6ν κό8ισμα, cτό χαμηλό σκαμνΙ».- U μτφρ., ό ά
ρεσκόμενος εΙς ταπεινό . πΡόΥματα, ό έπιδιwκων τό 
κοινό καΙ ταπεινό, τό τετριμμένα, ό ταπεινός" τό 
zσμ4lζ'1~o,,=ή ταπεινότης, ή ταπεινοφροσύνη. . 
ιαμαι-ιιοlτΕω, μελλ. -ήοφ (χσμσΙΗΟ/'&"Ι;)' κοιτό· 

ζομαι (κείμαι, κατόκειμαι, κοιμωμαι) χαμαΙ. 
ιΙμαl-ιιofτιις, -011, 6 (%8μ4!+HO/~")' ό Ιχων τήν 

κοΙτην του χαμαΙ, ό κεΙμεΥος (κοιμwμενος) κατό Υης. 
ιΙμαι-Ιclής, i., γ.ν. -έο, (Ζσμ4ί+λέχο.)'=χσμσι

χο/ης (βλ. λ.), ό χαμοl'κατακλινόμενος, χαμαl πλα-
Υίόζων. · . 
ιίμαι-ΙΕων, -0"0,. 6 (χσμ4Ι+Uaw)' άι~ χαιΙ νυν, 

xαμαιλtων, εΤδο<; σαύρας, 'tij~ 6ποΙι.ις; .ό χι.ιρι.ιχ,ηρι
ο,ιχώ,l!ρον γνώριομαι .Τναιι δ,ι μ&,ι.ιε:iλλaι ,ό χρωμοί .ης;. 

ιΙμαι-ηι:τiω, μελλ. -ttac» (ΧΙΙμ4ιnaΤΙ;.)' πΙπτω 
χαμαΙ, πΙπτω κατά Υι'\ς Ι ",ώμ4 Ζσμ4ιιι"οϊασ=Υνώ· 
μη πΙπτσυσα κατά yrις. 

· IΙμαι-ncτής, '. (χσμ4Ι + ιι.τ-, ρΙ~. ,ου ιι/ιιτφ)' 
ό πΙπτων εΙς τι'lν Υι'\ν, '1\ ό έξηπλωμένος κατό yrις, 
ό κεlμενος xαμal, ό χαμηλός θ %8μ4ιnιrn;. nln'&'f» 
-πΙπτω κατό ΥΙΚΙ ό έξηπλωμένος έπl τοϋ έδό
φους (εΙς τήν κ6νιν). 2) 6 κεΙμενος ('1\ ό κοιμΙ:Ι
μενος) tπι τοΟ έδ6φους. 3) ό έπl τοΟ έδ6φους.-
• μ,φρ. ιί;σ •• ό ταπεινός, χαμηλός, πολύ μέτριος. 
ιΙμαι-ncτοίσα, δωρ. «ν,Ι χσμ4ι_icJιι, θηλ. 

μτχ. ,,,ίi iσμσΙ3Uτiφ. 
χiμαι-τiincίον, ,ό (χσμ4ι+τιι_ϊ"γ ., χαιΙ ν&ν, 

χαμαιτυπεΤον, πορνεΤον, 01κος όνοχtjς. 
liμ-cρnιίς, i. (ΧΩμ41 + ',ιιφ)' 6 έρπων χαμal, 

tρπων κοτά Υl'\ς, ώ; _Ι νυν χαμερπής, ποταπός, 
χυ~ατoς. 
Ιδμ-ι:ύνη, t" ιiν.Ι Xίiιuι t-n,." (zσμcιa+mtJ)· aWt) 

(KλJνη, κοΙτη) έπΙ τοϋ έδόφους κειμένη, έστρωμένη 
κατό Υη:;, όχυρόστρωμα.- 11 γ.νιχώς;, κλΙνη, κλινο
οτόσιον. «στρΙπoδa» . 

ιΙμ-ι:υν'ς, ·ldo" -1), (ιποχορ. ,06. xσμaν"" (βλ.λ.). 
ιΙμlιlός, tt, ό" (χσμ4/>" ό χαμαΙ, ό έπΙ τοο.έ. 

δ6φους. 2) ώς; χαι! νίϊν, χαμηλός, μικροσκοπικός 11 
μτφρ., άσήμαντος, «τιποτένίος:" μηδαμινός, εύτε
λής, χαμερπής, χι.ιδαΤος, ποταπός, μικροπρεπής . . 

11όi 

11μ68ι:ν, iπΙρρ. '(%8114/), μΤΥν. τ4πο; ciyτ~ ρμ&-
(Jn (βλ. λ.), tκ τοϋ έδ6φouς, όπό κότω, «όπ6 χόμω». 
ιάμtα., οΙ, τό A!;ruIt,tCItxdv δνομαι ,&\ν χροχο6..ι'Αaw. 
ι'ν, -1), δω;>. «ν,Ι %'7" (βλ. λ.). . . 
ΧΙνΙναίος, σ, ο,,' {: χοίτοιχο; 'tij, (ΓΙ;,) Xcι1'Ωιί". 

- άις; KPOG1lYOP., έμπορος (ax Τιίροtl fι 1Μώνο,), διότι 
οΙ Χοί,οιχοι ,ij, x-.ινι.ιrιν jφ'l'jμιι,;ον,ο ·cIι; ίχαινώ.αι.οι Ιμ
ΠΟΡΟΙ.- Χι,."σ_Ισ, 'ιι -- Υυνή έκ Xaναόν.- βλ. χαιΙ 
KfS"fS,.l,&"l •• 
ιανδά~ω, μιλλ. χ"ΙαΟμ4Ι' ιiόρ. β' 'xa60", Βπ. 

xιfιJo,,· πρχ. μ&,άι Ο'l'jμαισ . . _.νισ,. "'xιι"ιJσ· 'π. Υ' ιν. 
&πιρα. μ8,άι σ'l'jμι.ισ. Jtp,. χ"ΧΙΊ,,6ει' χωρω, «χωΡόω», 
περιλαμ6όνω έν . έμουτςΊ, περιέχω, δύναμαι νό περι
λό&ι: lξ μ8τρσ Xίi"ιJσ". ΧΡ'1π,e=ό κρατήο «έχω
ροΟσεν» (<<μ~oρooσε ν~ xwptorJJt) έξ μέτρα υ ο;'κ 
Ιδιιrιfαστo nα_. σΙΥισΙ0' "ησ. "σιJi.ι,,=ό αΙΥιαλ6ς 
(ή όκτή) δέν ήδυνή8η νό cχωρέσι;ι» (νό ' περιλό6ι;ι) 
δλα τ~ πλοΤα. , . 

, Έτιιμ.: "σ"ιJcί"φ, μl!λλ. χ,,/οομσι (*"",,6-a-), ιiόρ. 
l"σ60" (,,1J6-): .«λε. g'en', g 'en' (εύρίσκω), λι.ιτ. 
ρre-hendδ (λαμ6όνω, άδΡόχνω), ρrl1edl1 (λεlα, 
λ6φυρον) (*ρrl1e-:heda), πι.ιλ·tρΑ. gl1·taim (λαμδόνω, 
π!όνω) (*ghed-na-mi), gall. gennl (=λι.ιτ. conlineri, 
comprehendi, ccιpi) (gh1J.d-), Υοτθ . bi-gill1n, πι.ιλ·ποπ. 
gell1, ιiπλ-σι.ι~ . be-ziell1n, πι.ιλ·Υερμ. pi-gezzl1n (δόλ
λω, πλήττω), ItaA·norr. gόlcι (είκασlα. αίνιγμα), λιθ . 
ΡI1-sί-gendύ, -gesti (8λΙ60μαι, λυπούμαι), godύs (έπι-
8υμητικός, άπληστος), λεΤτ. l1l·gδd6lίs Iέν8υμοϋμαι , 
πι.ιλ · σλ-.ιυ . gl1dl1jl1., ~4dl1ti (σκέπτομαι, ύπο8έτω, συμ-
περαΙνω)' ί; ίι.ιπ. *ghe<n)d·. . 
ιανδόν, ίπιΡΡ. (χα/"Φ)' μέ όνοικτ6ν στόμα, ά· 

πλήστWς ιι μτφρ., όπλήστWς, όKopέστWς, c6χόΡΤαΥα»,. 
λαιμ6ρyWς. 

tIvciv, ιiπρφ. ιΣορ. ε' τ06 χσ/_. 
ιδνοl. γ' 4ν. a'jxoς. «ορ. ε' .ου χσ/"",. 
XA·OI, -.0" ,ό' άι; χαιΙ νίlν, τ6 χάος, τ6 κενόν, 

τ6 δπειρον, ΠΡοαΟJJtΟΠΟΙ1lθ.ν 6πό ,06 Ήαι6δotι, δσΤΙζ 
παιρισ,~ τό X&o~ ώ, ,i)v πρώτην μορφΥιν χι.ιτa.σ,άσεω;; 
τ"υ Συμπ-.ιν,o~. ώ;: ·τΥιν aίμoι:φoν &A'l'jY. 2) τ6 δπειρον 
διΟΟτημα, ή ότμoσφaTpa Ι μτΥν., πδς εύρύς κενός 
χώρος, χόσμα, ά6υσσος. 

'Eτvμ.: ,,&o~ (*XfSFo~, Ιι.ιπ. -ghev-es), γι'ι. χ&.ο" 
,,&011.' "σνιιo~' χσν"σξ' χσV1'6-nρφκτο, (~wρV-neω
Hτό~)' %σll~,-66o,,~- : παιλ-γιρμ. goumOCl1umun (*ghau
ιneπ·), giumo (*g1,eu-men-), guomo, Jta.A-norr. g6mr , 

g6me ("'9hδ[υJ-·mψ=άν6ΚΤοΡον, λιθ. gomu,ys'::6v6· 
ΚΤοΡον, λδΤΤ. gόmurs=τρaχεΤα όρτηρΙα «*gh· I)ijpa · 
νιχoiί), δ'l'jμ"τ·γ~~μ. guske, goske (στόμα, χόομα), 
μισ-γερμ. gUlle (τέλμα, 60ϋρκος), μεο·γιρμ. goIe goel 
(6όλ τος) ' iι Ο'l'jμ. ,ου -.:tλμ-.ι,ο; πpoήλθ~ν .. Ιχ τij; ίν'" 
τής; χοιλό.'I'j'Ο, (του λoίχχOtι), πι:ιΙSλ. ΠΟΓν. gyI (σχισμή, 
xaρaμόδα)' B~ Ιι.ιπ. *~eu-, *9hQ(U)-, *ghau-, *9hu· 
(=λι.ιτ. hl4re, χαΙνω, χόσκω)' βλ. χι.ι! χσ/"φ, πμ,l, 
xιρ&~. 
Ιδός, 6,.' άι, τ6 xιfϊol (βλ. λ.), Υνήσιος, 6λη8ής, 

όΥα8ός. . 
ιΙρά, -Ι) (x"ρif-ι)' ώ, χι.ι! ν6ν. χαΡό, εύφΡοσύ

νη, τέρψις, ήδoνι'l 8 χσρq=-μετό χαρδς, εύχαρlστως 
I1 μι,& γιν" χαΡό fv ηνι, εύχαρlστησις διό τι πρδ'{μα . 
ιδρayμα, -A~oS', ,ό (χΩράίίοφ)' πδν τ6 έΥκεχα

ραΥμένον, τ6 έΥχόροκτον, τό έντυπwBέν " χάρσΥμ4 
Ι~/δnι,=τό χ6ραΥμα (τό Τχνος) τ6 προξενη8έν έκ 
δtιyματoςέXΙδνης. 2) έΥκεχαραΥμένον σύμβόλον 
(σήμα), έπιyρaφή. 3) μέταλλον κεχαραΥμένον, 
νόμισμα. 

ιδράδρσ, Ιιιιν. ιαράδρη, -Ι) <"fSgtioam)'="clιiαe' 
ρο. (βλ. λ.), cIι, χαιΙ νυν, χεΙμαρΡος, δρμητικόν ρεο
μα (έξ ίιδότων δρoχrις f) τηκομένων χιόνων) κατερ
χ6μενον έξ 6ρεινων συΥκΡο:rημότων πρός τός πε
διΌΔCΙς '1\ τήν 86λaoσaν, διαινοΤγον δ. δι' 4αιtι,ό 6δό" 
.Ι, ,άι πλιtιpδι το!! δροο" λσ,. torrens.- · II ώ, ΧάιΙ νΟν, 
χαΡόδρα, ή κοΙτη τοιούτου χειμόΡρσυ, 6cι8εΤα. φό
ΡαΥξ, λαΥκόδι. 
ιΙραδρσίος, σ, ·0" (zΣράιJeσ)' 6 άνήκων εΙς χα

Ρόδρον, ό προερχόμενος έκ xcιρόδρας. 



.. ιι 
\"' ?n" 

ι ........ 6' (JΙΙ,ιί.>- ' fI,ηνόν- 'r:ι'·, IaΠDιdTρινO.ν, Ι 
οiκοdΎ έν χαρόδρσις, ξ . civ u.e. .. ι "t8 δνoμιit. ',' . 
lδρσδρ6ω, μιt.:λ .... -, =οιθητ., 'ri6p, .' Φιισδιω

~.' πρχ, ".l.CIIeιiδQOJμd.a (.xσιcfδQc)' .~ χOl!-νIiΎ, χα
ραδρώνω, άνοΙγω xaρ6δρaς Kaf κοΙΤOl; χειμάρρων. 
-It«θητ., χαραδj:ιoOμαl; γε;'μΙζω ,άπό χαρόδρας, διάυ· 
λCJΚώνoμαl ύπό χαραδρών, γΙνομαι.χαράδρσ Ι χ. 
x.XCJeCII1eωμhιι:::;:xWρo διεσχισμένη ύπό χαραδρών, 

μQJ sύτρόnελOc;. ;φτεΤζομοι, λtγ~ !I ,ιcόμνω όqτl:Iα, 
lc,., fos1ly. loqul' o_vlj %αIι.~'oμσι = άσΤΕΙ
cόoμαι cqτά QOδaράι (κατά τρόπον ooδaρόν). , 

χώρα πλ';ρης χαραδρών. ' , 
~δρlιι6ω, μιλλ: -ώσοι (%8 .. ,)' nεριφρόσσω ' διό 

XaρQKωματoς, nεΡΙXaρaKώ""" όxuρώνω,-. όπα
στηρΙζω διά χσρόκων ·(διά δoκCιν, άόιιασσόλων), . 
Ίδρaιιτήρ, ";;eOi. 6 (xClleάaiJoι)' τ6 tγKεxσραγμέ-' 

νον" τό σημεΤον τό γενόμενον (τό χαραχδέν) έπΙ 
νομΙαματος η έπΙoφρaγTδoς, τό άπoτUπωμo, ή σφρα
γlς, ή 6ούλλα 11 xcιeCιιχrijecιl~μβdUoι ~ι"l-tnlδέ
τω oφρoyTδa έπΙ τινος πρόγματος, 2) μτφρ" τό 
σi'iμα (η Ινδειξις, τό χαΡακτηριστικ6ν ' γνώρισμαl ' 
τό έγxaρaxδέν (έντυπωδέν) έπΙ Τινος προσώπου η , 
πράγματος, δι' ου καδΙσταταl εύδιάκριτον (διακρΙνε
ται όπό τά δλλα πράγματα fι όπό τούς δλλους όν· 
θοώπους), xaρaKτηρlσΤΙKόν γνώρισμα, χαρακτήρ, ό 
ίδιαΙτερος χαρακτήρ των: &tlδeφ" οΜιΖς; xClleCllxn,e 
Ιμπ_φvx. σώμσ~ι~oόδέν έξωτερικόν cσημόδιι Ιχεl 
έγχαΡαχδη φύσει (έι< φύσεως) εΙς τό σώμα τών 
όνδΡώπων. 3) τό lδιαΙτερον Οφος Συγγραφέως, 

χ6ρσιιτός, 'Ι;, 6", Ρ1jμ. , iπΙθ. 'ς~6 xcιe«ααω' ιnς; χOlΙ 
"i)y, χαρακτ6ς, ό κεχαραΥμένος, έγχάρακτος, ό 
όδ'όντωτός c:ις , ό πρΙων. ' 
χlράιιωμσ, -CΙ~Oi, τό (XCllecιx6oι)' τόπος περι· ' 

6ε6λημένος όλόγυρα διά xσeάXωtl (πασσάλων), 
περΙφρακτος, T1εριxaρaKωμένOς, ωχυρωμένον στρα
τ6πεδον.- 11 τό nεριβόλλειν διά πασσάλων, τό 
περιφράσσειν Ι τό ,έκ πασσάλων περΙφραγμα, ώς; Χι&! 
~iίν χαράκωμα Ι-τό παρά ΡωμαΙοις vallum. 
ιδράιιωσις, -.Ω/i, ,fj (χCιιeCιιχ6ω)' ή περιχαράκω

σις, τό περιφρόσσειν διά Xaρ6Kων (πaσ06λων), όχύ
ρωσις. 

ιδρcιξ, -«xOi, 6, ΜΙ ~ (xσeάσσω)' αΙχμηρός π6'ο
σαλος, cπαλούκιι Ι πόσaαλoς διχαλωτός κατά τό fv 
,δκρον, χρηαιμοποιούμενος πρός 6ποστήριξιν κλη
μάτων 6μπέλou.:- n Ίiι, τό σ~σveδι (βλ, λ.), πάσσα
λος (ι παλούκι ι) χρησιμοποιούμενος κατά τός όχυ' 
ρωσεις στρατοπέδων, λοιτ, vallus' 'ντιΙΙθιν 2) πιρι· 
Α1jπ'tΙΧ6)ς;, cb, τό XCΙIά"ωμσ, περιχαρακωμένος xCr 
ρος, ωχυρωμένον οτρατόπεδον, λοιτ. vallum. 
ΧΑ"'Ρλ'ΣΣΩ, ιlττ. -ττω' μΒλλ. -loι' ιiόρ, ι&' Ιχιί

Iιιiσ' ItOΙB1j •. , «όρ. ι&'lχσιιχχ""",,' πρχ, '"xdeoιyμo.: 
πcιι(ί) τι όξύ (αΙχμηρόν, μυτερόν), όξύνω, Cι<oνΙζω,: 
It0l81j't., έγκ6πτοι,.ιρι, χαρ6000μαι n μτφρ. , ίπΙ όφθι&λ
μ0ν, οπιν8ηρΙζω, ' απαστράρτω, 2) μτφρ., ΠαΡοργΙ
ζω, έξοργΙζω, έξερε8Ιζω, ,προκαλώ,-πι&θ1j't., έξερε-
81ζομαι, έξοργΙζομαι.- 11 αύλακωνω, αύλaκ(ζω (διά 
τοΟ άρότρου), άpcirPICι, ζευ.γαρΙζω.-I. έγ.)(αρόσσω, 
έννλύφω, έντυπw, έγΥράφώ, έπιγράφω. ' 

~Ετvμ,: xCII~oaOJ' , xάI~' _ JσeaχcSωΆ, zCll(JCllxnje' 
xClledJeoι' xaeaJea6,· πιθ. " ίξ Ιι&It. ·gh!ra-; μετι&πτ, 
; a.θμ, ~Tι; βdο, ghere(l)- (συχνά 6ποξέω). τοΟ gh.r
~'ί~o; Itι&ρa.λλ, τφ *gher- εν 'ςψ "_ealo, (βλ. )..), 

ιδρίiνσι, ιlπρφ, πι&θ, «ορ, β' του xσΙeω, 
ιδρήσομσι, μΤΥν. μίλλ . 'tou xcιίIω, 

χδρl-δώτιις, -ov, 6" 'χOlΙ πoιpc'ι Πλοllτ. : χσριδότιις 
( xcie"tδl&.οιιι)' ό δΙδων (παρέχων, nρoξενών) xa-
ρόν (εύχαρΙστησιν) η χάριν. ' . 
xδρίc~ xaet.aaCII, xCllelC", Υιν. -."το, (xdei~)" 

ώς; κα. : 'ιiιν , χαρίεις, ιχαριτwμένος», πλήρης χαρΙ-' 
Twv, εύχαρις. 1CόμΨός , εCιμoρφoς, δελκτικ6ς.- 11 
1Ιι&Ρ' ιi,l,txol;; QIIxvdt ιπ! Itροοώιιων, Χι&'! δτ, έν σχίσιι 
πρό; .ήν ;x.ciptv ,ου πνsύμι&'tος, έπΙχαρις, εύφυής. πε
παιδευμένος, τέλειος δνδρωπος, εύγεν';ς τούς 
τρόπους U οΙ χαe[C"Ι;Ci=οi : άνεπτυγμένοι. ο! τυχόν
τες όνατροφηςκαΙ παιδεί.ας;οl 'μορφwμένοι.- 11 
τό o~δ .. πa.~· «ττ . ίΧΡ1jCltμο;;:οιιtiο .xa.! , ιίις aπ Ιpp., , ιiλλ' 
έν ~~ ~sριπτώeaι τι&ότ,ll προπι&ρω;ονιτο <xde''''),: 
I6ΡιΙντ(ςομσι, μιλ~" ,-Ισoμσι, ιlττ, ~ιoiίμσι, ιiπoθ,' 

όμιλQ Τ, πρδττω μετ6 χσριτος 'καΙ κομΨότητος n εΤ: 

IipιIiv:t'"ίι ηιρρ. ';06 xcιet.Ii' έnιxαρlτως. μετ4!i. 
xQρIfQc;. KOμψι;ις~ ιι ΕUφυGις, έnιτηδεΙως, tnιδεξΙως, 
2} εύγενώς" φιλοφρόνως, , 
IlpI-cρy6c;, δ" (xCΊeari-·~7CIII)' ή nρaOδ~ 

χ6ριν καΙ κομψότητα εις τό fρyα ('πΙθ. 'ς~ "Α.θη
ν~, ώ; npoo'tci'tt~' 'tciv ,.ιχνιτβν)" ή κομψι;)ς έΡΥα
ζομένη, ή Kαλ~ιτέχνις, 2J ή xόΙρouσα 'διδ τά ,ώ
Ρατα Ιργα (,Χ :1:06 xcUeα**'e7CIII), ,ttciltv .πΙ~, 'tfJ~ : 
'AB1jV!' ., KpOO'M~IIIOU01j' τοίι, Μλλιτ'χνOl, ,.Ι ,.οίι, 
"χνΙτι&, : (χιιρ.~lIIxτι&,). ' 

,x~fI{~o~" μίο: μΒλλ. -Ιαομσι, ιt'-Τ. -ιοΥμσι, Ιίι? 
ιιαiι κάιθ, μλ1;; JCΙΙfισ6Jjσομσι' μο, ιi6p. ιι: Ixaeaaιx. 
μ~", ,,~ι&Ι :ποι ..... ciάρ, - ι&' , Ixcιelo6fp' 'ΠΡ~" ".1.~eaaμcι,a 
(iπΙ:aμ,Ο,uριιιν 'ι:ιiν, O1jμι&ο., 'νιρΥ. ΜΙ ωθη't.)' (xcie',) ' 
Φ;Μ,Ι νflν" χαρΙζομαι εΤς τινα, λέγωΤ, πράττω τι 
τό t<ιXάριOτόν ' εΤ~ τινα, κάμνω χόριν εΤς Ί:ινα, δει
κνύω εOνoιaν πρός τινο. cToO κάνω τό χατήΡίΙ, 
λι&ος, gr&tiflcarl (μιτ" δοτ. ιι:ροο,) 11 ιlπo)." εΤμαι εύ

,χόριστΟζ, έπιδιωκω την , εOvόlόν τινος . .. 2) π«ρ. 
«'t't, ένδΙδω (Ι;ΙπoXωρG)) εις σφοδράν έnιβυμΙαν, lιcα

,νoπoιCι πόδας τι, ., ,.ό lιx't. Indulger. Ι xcιeΙζοιi4ι 
'τψ .ώμσ~ι=IKανoπo'" τάς σαρκικός IJoυ έπι8υμΙaς. 
- • μBΤc'ι ι&ΙΤ, το[l πρciΥμ., xαρlζω τι, τό προσφέρω, 
μέ την δέληαΙν μού, τ6 δlδω μέτ4!i χαρδς n μa'tc'ι ΥΒν. 
(Υ.ν. διι&ιρ.), δΙδω προθύμως ικ τινος πράγματος; 
cχc;ιρΙζωι όπό τι: ΧCιιelζομσι cU1o~eΙ-=-cχαρΙζωι 
άπό πράγματα πού δέν άνήκουν ' εΙς έμt, cκάνw 
,όν κουβαρδδι μέ ξένα πράγματα Ι ~σιJ" χσe,ζο
μι"" nιιeε6"τ_OΙKOνόμας παρέχουσα μέ μεγ6· 
λην προ8υμΙαν άπό τά ύπάρχοντα (cόπό δ,τι βρΙ
σκεταιι),- • ίν πι&&ητ. 'νν., ' εΤμαι εύχ6ριστος, εΤ
μαι εύόρεστος, εΤς τινα, άρέσκω εΤς τινα, τοΟ εΙ;' 
μαι 6ρεστός, εΤμαι άγαnητός, Ιχω γΙνει (Ιχω πα
ραxωρηδί'j, Οο8η) πρός εδνοιόν τινος: ~oία, Ev
/ιΗ.σσι ".χ«eιστο-ετχε γΙνει πρός χάριν τCιν Εύ-
6οέων (δι" ν& alixιzPIo't1j80h οι Ε!\60ΙΤΙ;). 2) μ-ςχ, 
κρχ. ".xcιeισμe"ΟΡ-εύόρεατος, εύπρόσδεκτος, άΥο
πητός ,~ lμίρ x.xClleaoμe". ""μφ=λΙαν εύπρόσδεκτε 
εΙς τήν ψuxήν μου, φΙλτατέ μου (cπολυαγαπημένε 
μουι) Ι ".xcιecoιdtlOi ~l"'.,,-εύπρόσδεKτoς ~λδεν, 
ετχεχαταντήσει πολυπό8ητος (περιπόδητος). 

χσριξί, δaιρ. ΙΙν-ι;Ι χaιΙσ.ι. δ' 'ν. μίλλ. το6 χσιί 
'ομσι . , 
lδρις, fj, Υιν, xdefΤΟi' ι&Ιτ. XΙΊe'" fj .. xaeanι· ιςλ,1θ 

χιίeΙΤ.i' δοτ, πλτιθ. xaeaaa, ,π. xcιel~.aaa, ΠΟΙ,lτ. χι&ί 
Pecooc (xcιι,ιιιι) ' ώ, χOlΙ νβν, χάρις, djVOIQj' λOlος, 91'&-

, ΙΙ&. Χι&Ι Ιή: ' Ι έξωτερική χάρις, ,'δέJιvητρον, έρα
σμΙα δψις, άξΊέραστος έμφόνισις : "oncat"" δ' I1eCII 
~ιp Ρ x«e'" X.~.Z81/8"· A6ή"" .... iΊ Ά8ηνα δ' ΙπεΙΤΩ 
περιέ6αλε τ6 σCιμά του μέ δετον κόλλος (περ .. 
έχυσε τό σCιμ6 του μέ έκπληκτικόν , κόλλος). ' 2) 
iπΙ ~Ρι&Υμci'tιιιν.ΥοητεΙα, ατγλη;.,- ιr έσωτερική χά
ρις, έσωτερική εδνοια, Ιίις; ι&Τaθ1jμι& '4~ε . 't06 .'''.,ΥοΟ,,- , 
'tO' "ςfιy xciptv (cb, καλωσύνη, εCινOια," εύμέν.εια" 'Eu
φνεσΙα)' Itu 'to!) δΒχομ4ν,01l 'tιW't1jV ' (tiις; , εύyνωμocίύ· 
γη, εύχαριστΙα): (iμφ.πsρι&ι αι, βννοιι&ι Ιν ~'δ «6t1l 
ςp;JciaIL) .ι) zdeIi xιί~'" φέe.ι',- ή ώεργεσΙα φέρε:, 
(~xει ως όποτέλεσμα) τήν" ώγνιJμoσύνην 118ί~ιxι&Ι 
πιριφρdοιις;: XΙΊe.'" οΙ'διί η",-γνwρΙζω (αΙσδάνομαι) 
εύγνωμσσύνην πρός τινα Ι xdeitl dφallt» η"ί= 
χρεωστώ ε(ιΥνωμοούνην πρός τινα, ιτοΟ όφεΙλω 
χ6ριταςι, τοΟ εΤμαι ύπόχρεωςίεΤμαι ύΠοΧΡεωμένος
μαζΙ του 1\'xCΊI'" χcιι~-.:16.μσΙ ~ι",=άΠOKτώ τήν εύ
γνωμοσύ\lην τινός (lttIp. τοΟ l1apέX!W εόεργεσΙας 
ΟΟτε νό όποκτώ δικαιώματα έnl της εύγνωμοαύ ... 
νης του, CTOO , τάς 'παρέχω 'ώς πaραKαταδήKηνί 
τp~ncv ,τ,~fι " διά της όποΙας έγγρόφιjύπoδήκην έπl 
της εύγνωμοσύνης του) Ι zdea" ωμβιί",ω τktlό~ 
λαμβόνω εύχαριστιaς (λαμ6άνw, δέχομαι, τήν fl(· 

., φρσσι~':'έύΥνωμοσύVJjς) παρά τινοι;· 1 Ίάιιtl Noιdζo~ 
' μσι~6ΠOKoμΙζω (8ε;ριζω) εύγ:νwμοσύνην. 3)εCι
νΟΙΟί' έπιρροή ' c:ις ό"oτtλεσμα εύνοΙας. Ι " iv,tei"e ~ 

' πρό, τ-ήν 'lcII", λι&τ. graιtia: ' ;;dea η π~εϊo1' Υι φόβιρ 
-όπό εOνolaν μδλ~ν (όπό εύνοϊκήν διάθεσιν .μδλ:" 



λqν) , naρό c!ιnό φό6oν.~ • εGν9ιo τελε~Tσo (λα
~ χώραν), φιλοφροσύνη, εύέργεσΙσ, .δώρον, &.Ι.: . 
ρώ; : χόρις: ισι'. ".,,. w,.I=TOO προσφέρω ' KQ- , 
ποιαν εόχσρΙστησιν, τοΟ πς:ιρέχω κόποισν χσράν, 
«τοΟ κόνω κόΤΙ .τ6 καλό. t ιίΙσ. jy "Ι:ιιτ, Ιπoμ'ναι~· qψ:i: 
:1.σιν "·~IΙ. τ:ΙΙΗμσΙ w •• ,=χαeίζομσl τ,.,=δεικνύω 
είινοιαν πΡ6ς τινα, τΟΟκόμνω χόριν Ι "de' .... iμff 
τ,.ί-naρέxlιl χόριν (ευχαρΙστησιν, χαρόν, εΟνοιαν) 
εΤς 'τινα, τόΥ ευΥοώ Ι "de-,. C\LC» 'C, ... , ... d πο,ώ τ,· 
... α=ει,εργετΙ;Ι TIVa.- ΙΥ τό όποτέλεσμα τί'\ς χό
ριτ,oς,όπόλαuσις, ήδονή, εύφροσύνη, τέρψις, εύαρέ· 
στησις.· χορό Β Xti,Ii τ, ... ό,=άπόλαυσις Ικ τινος :1 
φ6eμίΠΟi . "dιι,~χαρά (τέρΨις) «όπό τ6 παΙξιμο.ι 
της 'φόΡμιγγος Ι avμnoalov χcίριs=όπόλαuσις συμ
ποα/ou. . 2) Μ,μ6 ..... χcίeΙi=τιμή . (λατρεΙα) όφει
λομένη ε;1ς τούς 8aoύc:; 11 εύχαριστήρlος προσφορά, 
δφj:>oν προσφερόμενον εΙς ινδειξιν εύγνωμοσύνης : 
WXT:Ala "άΡ'i=δCιρον συνεπεΙςι εύxf'Ίς (δρκου, τα· 
ξΙμάτος).- Υ .ιaιχαι! χρήa.ι;: 1) 'ιι αιΙ"l:. Ιν. xde'. 
-i-ylv. ("dea. τ, ... όi)=ώ~ χ!iι . ν6ν, χ6ριν τινός, πρός 
χόριν του, έξ α,lτlας ' του, · tνειcό τινος Ι r.de'. -Ε· 
Ητοeοs-=πρός χόριν τοΟ -EKTaρoς' Ι .νΙοτ. προσλιιμ-
15iVS .. t .χαιΙ "Ι:ό &ρθ;ο'l: τι). ·AfhJ ... al.. "cίe,.=πρός 
χόριν TQv Ά8ηναΙων.-.ν - .~"xρiιΌ.ι "Ι:α;ΙΙt'f/ tIlX'CII; 
:Τ:Ροσi;'ιιΙS. "Ι:όν χ!Χρα;χ"l:9)ριι ' προθίσ_cιι; συντotσ:70μ'νη~ 
μι"l:&< Υ-ν., (-Ι •• χσ), λ!Χ"Ι: •. gratia, c&usa, χ6ριν τινός, 
έξ αΙτΙας τινός, πρός ώφέλΕ1άν τινος, διό λογαρια
σμόν τινος ιι ώσ. iv σωχνlί ' χρήσ.ι 'iJOIlV χαιΙ αιΙ π.ρι· 
φριίσ.ι; Ιμiι. "άρ,., ή. Ifiea.=npός χόριν μου, 
πρός χόριν σου" ~ιι~. mea gratIa, tua , gratia. 2) 
'ιι IlU"I:ij ιιΙ"Ι:. μa"l:ck πρoθiσ., .'i ."άιι,. ΤΙ"i=διό νό 
προξενήσω εΤς τινα EύXoρIOTηQl~ Ι nιιόi xcΊρι. λΙ
,. τι.l=όμιλQ πρός τινα κατό τρόπον πού τόν 
εύχαριστετ (όπως τομ "όρέσει), fι διό' νό τ6ν ευχα
ριστήσω Ι ιίλλ' δμω;, nρόi x,cfe'. lμίii CJσΡΧόi=χό· 
ριν TQv' σαρκών ' μου, a1jλ. πρός Kατa6ρόx8ισΙν των. 
3) ι. "de'~' ΧιΙ"" τ,.α==KρΙνlιI τινό μεροληπτικQς 
(ύπέρ αύτΟΟ), τόν κρΙνω ευνοΤκό (ούχΙ 6προσωπό. 
λήπτως όλλό μεροληπτών ίιπέρ αύτοο) Ι ιΜ "αρ/· 
τ_ .ΙμΙ (i'j "Ι",Ομ41) n.ι-συνδέoμaι μετό τινος 
διό σχέσεων φιλ/ας η όμοι60Ιας εύνοΙος.- νι ίν ', 
τι ΙΙυ80λοτΙ, ιιΙ ΧcίΡΙΤ.i 'ισιιν 8.6"1:1;,,1:.,, ιιΙ δποtιιι 
πιιρΙσ"l:ιιν"l:ο ώ; χαρηγοΙ πόσης χαρδς καΙ ευνοΙας, 
:iχ6μ1j χιιΙ της εύνοΙας της νΙκης κατό τούς QyQ. , 
νας 'ισα;ν a' ιιδται "Ι:ρεΤ, 'Α';1σΙσ, ElιtpflotNnι. χιιΙ ; 
θάΜισ [at' ' ."Ι:υμ. βλ. "σΙ,ω]. 
χδρισμα, -cΙΙΤΟi. tό (%'ΙρΙζομσι)· πδν τ6 χαριζόμε- ,. 

νον, τό διδόμενον δωρεόν, διιιρεό, δQρoν, εδνοια. 
ιδρfσσαoδαι, 6π. ιi:τ:ι;φ. μΙσ. !iop. ιι' tου ' χσeΙζομιι,. 
ιδριστνlOς, ο. ("αιΙζομσι)' ό λεγόμενος i'j γι· 

νόμενος η διδόμενος εις Ινδειξιν ευγνωμοσύνης. 
- ' •• , ouo., τό lσρ,αntριο.=εύ)(σρισΤήριος προα
φορό, δQρoν εΙς Ινδειξίν ευγνωμοσύνης. 2) WQ 
.,ICJnfe.,a (iν'I. l.ρΩ)-ε{ιχαριστήριοι 8uσΙαι. , 
ιδρΙΙΙα, fι (χάΡ'i)' χαριεντισμός, ΟΟτείσμ6ς, 

όατειότης. . 
ιδρΙτο-ΙΙΙ9δροιι. ο. ("de,i+ΡUφσρο.)" 6 fχων 

δλl:φaρα δμοια πρός τό τών Χαριτω .... 
ιδρlτo-ylωσσeω, ιt"l:"I:. -πΙω, μ.λλ. -tfa,. ("ιι

,ar+,,1ciitICJA)' όμιλώ πρός χόριν (διό νό ευχαρι· 
στήσω), 6μιλQ KOλακευΤΙKQς, λέγω γλυκό λόγια. 
χδρlτ6ω, μιλλ. -ώαφ ("deI~)' πληρQ τινα χόρι

τος.- • δεικνύω εϋνοιαν πΡ6ς Τινα.- _e1j"l:., dr · 
νοοΟμαι 'κα8' ύπερ60λήν έκ μέρους τινός, λαμ66νω 
δεΙγματα εύνοΙας, 

ιδρΙτ-ώηιις, ~i (χάe'~+&Sψ)' 6 Ιχων δψιν πλήρη 
χόριτος, ό χσρΙεις τήν δψιν, ό 8ελκτικός τήν μαρ-
φήν 11 θηλ. "αeιτώ7fΙ~, -,tJOi. . . 
ιδρμα, ·αΤΟi, ,,:ό .Ιχά[ρφ)· πηγή χαρδ<;, πρδγμα ' 

προξενούν χαρόν !Ι χαρό, .εύφροσύνη, τtρψις, ήδΌνή. ' 
χδρμιι, Τι .(χα{eω) ' ==χάeμσ (βλ. λ.) 11 ή 'άγΡΙ\1 χαρό " 

TF!c:; μόχης, ή σφοδρά έπι8υμΙα πρός μόχην, ή μόχη. 
- 11 =έπιδορατίς, ή αίχμή το,ίί δόρατος. . 
Έτνμ.: xcίIμ" ·' xaieQJ· δι' έτυμ. βλ., "α'ρ".-'- φ~ 

:τ:ρό;; ~ό χάeμ,,=έπιδοeσΤ'i πρΙSλ. Ή:ίuχ. clί."χαe.μο.· 
',,~ερη Πι" αιχμή .... ' i; . ίι.ιπ. "'g~r-; *gb<e)re
(κ6μνω προεξοχήν), πρ5λ. χα;Ι .qh.... Ι-~ηρo/νo-

ιιιι 

μαι, . ναριεώVO\;lQΙ;' • . ~' υΙ IclaOf)' :τ:ρΙSλ. 'Κσυχ , 
_%,lρΙ.· βο •• όρ, XΌIe«" ,. -4δoi (npo,. ξέxωνζ~ o~. 
ακόlJfJλος) (·ι;ο .... , . . l«tt.*ghorjo·), 9Qll' garth (ά
κρι.ιτήριον. δρ6ς); μ,,~,y.ρμ. grat Ιέξέχουσα Υωγ/g), 
ροl. grot (αΙχμή ~' τoί:t 6έλouς, 'άκόντιqν). . 
χαρμονι\, ' ~ (χιίρμσ)' χσρό"τέΡψις, ήδoν~ Ι .'1 .t. , 

πλ1jθ. , xαρaΙ, τέρψεις; όπολαύοεις. 
· ιαρμ6σίiνoς, <,,), ο. (χcίeμ,,) ' ώ; χιιΙ ν6ν, χσρ
μόσυνος, χαροποιός, εύχόριστος U πλήρης χαρδς, 

, εϋ8υμος D "σιιμ60_ (πιθ. ίνν. l.{!α) πο,ώ - , τελώ 
έαρτός · )(αr.ιδς Ιέορτός εύχαριστηρΙους). 
ιαρμ6-φρων, -O.Oi, δ, 'ιι (χάeμσ+φetf.)· ό dr 

φρο/νων τήν KoρδΙqν (6 παρέχων είιφροσύνην εΙς 
τός φρένας) Ο ό Ιχων τός φρένας πλήρεις χαρδς, 
ό εCι8υμoς, περιχαρής, φαιδρός. 
ιδρο-ηοιός, ό. (r.σρΩ+πo,Ι,.)· ό προξεγών χα

ράν, ό φαιδρύνων, ό κόμνων τινό νό xαΙρr;ι, ., 
χα;! νίίν χαροποιός (<<χαροποιός εΤδηοιςι). · 
ιδ~ηός, (ιr), ό ... ("σρΩ + ·dSψ)· ό fχων 6φ80λ

μοίις πλήρεις χαρδς, 6 Ιχων' όπαστρόπτοντας 6-, 
φ8αλμσύς· ιiρXΙ,ς~ 'ιι λ. aiv 6ιtιaήλου ώρισμίνον . xplll. 
μαι ιiλλck μ6νον λciμΦ:ν χα;Ι 'ciTp:61;1j"l:Il "I:oίi βλtμμιι"l:~, 
&άτιρον δμcιι; XIl"l:ijvt1jG. Yci σ:ιιμιιΙν'f/ , έλαφρόν KUO
νΟΟν i'j όπ6φaιoν χρώμα, σχ_aόν a. συvΙπ.q. πρό; 

"Ι:ό "la""di (βλ. λ.~ 
'Eτvμ..: xcιeonό,,' (·οιrόi '(Ρ'ζ;. oqν-, βλ. ιiv8ooa) 

ουΤΥ. "1:, λιθ. ίιir.iό, i.,hti (φέγΥω), Ρa.iάras, ilQras 
(όμυδρό λ6μψις' έν. TQ oύpανQ)i iary'jos (διόπυροι 
δν8ρaKες), i:Ic!Wa, p.1-ZI6n (λαμπρόν φQς ' έν~ TQ 
oίιρoνQ), ,%Ιοrόtl (πυρπολούμαι, κατακαΙομαι), πιιλ-

: πρωσσ. ιarl (καύσων), πα;λ-σλα;υ. zirja., ΖΤΓ.Ιί (6λέ
πειν), zorii (όψις, !:!έα), zorja (λόμψις), πα;λ-Υιρμ. 
grao, πιιλ-ΠΟΓΓ. grόr (φαιός), ax βΙΙσ. *~here- (φέγ
... ω.).-cb;; πρό, tό α;' ou,lθa"l:. ""ae-<on6,,), τoίiτo δέν Μνα;

, Τ!ΧΙ ν~ ιΙνιιι ,'νον πρό~ "I:dι "ale" χιιΙ ισeμ" (όρμή ' 
· πρός μόχην), ιΙνα;ι a. xιιριιxτη~ισΤIxόν tό δtι "Ι:ό ίπΙ8. 
"αροnόi χρησιμοr.:οιsf"l:ιιι . πα;ρ' Όμήρll) έπΙ λtov"l:.,; ' 
a'ltxaιίI; ίπιθυμoίiντo, "Ι:ήν μιίχην. 

: ιαρrάριον, "1:6, 6πο>ιορ. "1:06 "deΠIi (βλ. λ.). 
lάρτιις, -pv, λιι"l:. cha:rta:' φύλλον χόρτου, κατ· 

εσκευασμένον ' έκ τών χωριστών στΡι.ιμότων τοΟ 
, πσπύρου. ["CΊeΠIi) λ!Χ.τ. ,Cίh)arta' , ιiyν. itυμο)..· πιΟ. 
: ιιίΎI)ΠΤ' λί;ι,]. ' . ' 
· Ίσρτός, ή, 6.; , ρημ. ίπΙΟ . . το!ί "σΙeφ' ό πρόξενος . 
' χαράς, ό έμποιQν χαρόν, ό δι' ον χα/ρει τις, εύ
'πρόοδεκτος, εύχόριστος, φαιδρός (άι, τό dtInda,Oi), 
λα;τ. gratus. , ' 
Χάρυβδις, ·~ΩJi, ίων. ·'Oi, 'ιι' έπικΙνδυνος 8αλασ

σ/α δΙνη κατό τό παΡ6λια της Σικελ/ας, Ινα;ντι του 
βριίχ!),ί tij, Σ:xιlλλη, (ΑπΙ t(by ''Iταιλιxιiίν π!X~~λΙCllν) " ΎΙ
νιχω" δΙνη, δ&ισσος (<<ρουφήχτρα.ι) 11 μτ:;;ρ., δν8ρι.ι· 
πος λαΙμαργος, δρπαξ, δπληστος, άδηφόγος, ώ; τό 
λ!1Τ. barathrum. Βλ. Κ.Ε.Λ. 
· Χδρων, -_Oi, 'δΆ 6 πορ8μεύς της Στυγός, κλη
.βεΙς οίίτω έκ τών άπαστραπτόντων έξ άγριότητας 
όφ8αλμών του, «6 Χόροςι (r.:pΙS~. xαρ·oπ6~)· βλ. 

:Κ. Ε:Λ, . 
ιασκάς .. , μελλ. -daIIIi, 8αιμιο"l:. του "CΊαHΦ (μst' Il!t.)' 

«κό80μαι μέ όνοιχτό τ6 στόμσ μπρός σέ κάτι (~ 
:γι9 κότι)ι. 
, ιάσκω, 'μιιΗΟ. · cb, χα;Ι νυν, χόσκω, άνοΙγω το 
iστόμα (δν χρήσι'ι φ~" ένεσΌτ:. χα;Ι πρτ. "I:aίi χαί.ω)· πρ5λ . 

, ,,α[ ... Φ [XCΊαxφ, μόνον ίν. χα! πρ"l:, (i!X1t. ·~h.-skQ), 
(ιποχαιτιtcτα;θiν .βλιχω;, ί>πό τοϋ r.σl"ω; 8 βλ. aι' S'l:υμ.) . 
ιάσμα, '-σΤΟi, τ~ (χ«[.ω)· (ο; χαιΙ νίΙν, χόσμα; 

χσΙνουσα όπή, ρηγμα. ρωγμή, 6άρσβρον.- 11 τC 
'όνοικτόν στόμα η τ6 άνοιγμσ τοϋ στόματος, ώ, "Ι:ό 
λιιι •. rictuS.- 11 πας έκτεταμένος χώρος, μεγόλη 
έκτσφς, μεγάλη άπόστασις, .μέγαδΙ,όοτημα. , . 
χασμάομαι, μεί.λ. ·ήαΟμ4', ιiItGIι. ("αί.ο)· ώ~ χαιΙ 

~ίίy , χαομώμαι, «χασμουΡlέμαιι, άνοΙγω Τι) στόμα 
ιδιόπλατα», . , ' 
xaσμέoμaι, ίων. ιiv"l:\ r.σαμά~μσι ' (~} .. λ.) . . 
ιασμcύμcνος, awp. μ.χ. ίν. "i:ou x«αμ~ό.μσ, . 
ιι.,.ιιιμα, ·αΤΟi, · "Ι:ό (χσαμάΟμ4') , ώ; xlllI νίΙν, χό . 
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σμημο, t'XOΘμotl,pη"F6J1, 1ό, . δνo~μα· · τοΟ· στόμοτος %8CUW' δο";. χ_ΙΜσι, 8π ....... ~ _Ι "1'1', χεΤλος,. 
τοϋ χασμω!4:νου. . l",~. · :.rlct4SΌ. .. «τό χεΙλι», λ",τ. I&brum Ι π«ροιμ., %8Ι_' ,._u=yε-
χασσάμΙ:Υος, i1t.- μ'tΧ. JUα. !i.op. (ι' ,011 Jd~o.-c (βλ.λ.). λGι μέ ίό· χεΙλn (μ6νον,δχι «όπ6 KapδIoςJl) Ι %811aσ 
ιάσσατο,iπ.γ ι.". μ'q,ioρ.a'τοll ·χάζομαιιβλ.λ.). μA.,~' 8δ/",,' w.:εeφ"" ~. ήΗ 1~,;,,*,,~έ6ρεξε μέν 
ιaτέω, μa-λλ. -ήσω' έπιθυΜCΊΙnoλυ, no!:)Q δΙOKaGις, τ6 χεΙλη όλλ' οίιχί καΙ τ6ν oίιρaνΙσKOν (δΤιλ. Ιπιεν 

νό π(.)όξω τι (μετ' ιiπρφ . ) Ι ιiπαλ., έπιθυμW.. εCιxoμαι. έλόχιστα), 2) ιπ! ,,,ηνιnν, pύvxoς, ΜUKΤήρ, ατό· 
- υ μeτci ΥΕν. ΠΡ"'Υμ., σφοδρως έπιθυμGι τι, έχω μα Η _πί πτηνών, (!fίμφo,.- U μτφρ., 'πΙ ΠΡΙΧΥμι!, 
όνόγκην τινός, . έχω έλλειΨΙν τινος [δι' iτuμ. βλ. τιιιν (π.]Ι.. ιπ! ΠΟΤ1lρΙο!), ιiλλ& χ«1 ιπ! πο.ιχμοll, λΙμν,ll' 
%'1το;]. χ.4.), ή δκρο, τ6 δκρον, τ6 χεΤλος (Kρατt\ρσς π.χ. 
ιaτίςω, μελλ. -/αω (ιν χρΥ,οει χ"'τ' Ινaατ. μόνον) ' fι πστηρΙου), ό '{Ορσς, ή δχθη. . 

ώ;; .ό χατέω · (βλ . λ.), υπερεπ,όυμω τι, πo8Gι τι, θέλω ·Ε"μ.ι x-nσ" λ8αΙS. χέ11ο, .(*x-1'11Of. πριsλ. "ε
τι U έχω έλλειΨΙν. τινος, στεροΟμαΙ τινος, έχω όνόγ·. 1"'" (βλ. η: (!ιχπ. *ghel-no-s,· stιxA-norr. glo.ln&r 
κην τινός, χρειόζομαΙ τι U xaT/~ω 'Ilroco = στεροΟ- πληθ. (δpόvx ιo, Υνόθοι), Σοuηδ. gar (γνόθος), δ«ν. 
μαι έργασΙας, είμαι δνευ έργασΙας, είμαι (ιξpvoς U gjoeIIe (δμ. σημ«α.). 
!Χπολ. χ:ιτσ. μτχ., xαT/ζωtι=σTερoύμενoς, ό εύριοκό- χcίμα, -at:o,. ,6' χειμερινός καιρός, ιοχειμώνος», 
μενος έν άνόγκq, πτωχός, ένδεής. ψοχος, παγετός, λ",τ. hleιns . 11 χειμών (ώς έπσχιϊ του 

xaτfς, -Ιδo~, δ, ~ (Χ",Ι χάτις, ιiίτις>, χ«1 lάτος, έτους), ιiντΙθ. τφ ofHl/Of 11 'ιι «Ιτ. χε''- ώ, Ιπιρρ.-έv 
' 80" 'tu· χιχ! xίiτoς" έλλειψις ένδεια, όνόvκη. KαιρQ xειμGινoς.- 11 καταιvις, θύελλα 11 μ,;φρ., θίι-
χaυλι-όδους (χιχ! .6δων>, -ό~ο"t:Ο'. δ, ofι, o~. ελλα πα8ών, σφοδρό ΨUXΙKή κlνησις. 

-6d01W, τό (xavlco,+b~ov,)' ό έχων προεξέχοντας 'Ε"μ.: χ-''-' x-ιμJιw (Ι«π. θjμ. *ghei-men-)' 
όδόντας.- ιι xa"lc6δotιt:_, dιJch,t:a, (ίπΙ _6iv δδόν- ( . 
,ων .οil κ?οχοδεΙλοu)=οl προεξέχσντες όδ6ντες, x"μiρ,o,' Χ8ιμεeι"ό, ( : λιχτ. hibernus *heiιιitιno-s)' 
«σκυλόδοντα» Ο .ώ, ουα., ιi.πoλ., "'av1c6δo"t:,,=txau• xιιDtι , γεν. χι6,,0, (ιiντΙ *,ιομ-ο" χ",τ' ιiνιxλoyΙιxν πρό, 

' δο '" _ijv δνομ.)· ΔVoxΤμo,' ,& μεJ.ιJ.yx,.-: α",ναχ? he'm&n 
λιο ντα», «δόντια μυτερό καΙ πριονωτό». [δι' iτuμ. {έν KOΙρQ χειμωνος), hem&ntό-h Ιχειμών!, hlmδ-J;ι 
τo~ ιχ. συνθ . βλ. χάο,' 1211'1"(. τφ χαίί"ο,]. 'h . 

xauvo-noAfTIIt;, '0", δ (Xaii"0,+no1lt:,,,)' ό πο- ΨΟχος, χειμών), hίmό-m (χιων), Imiί (χειμων), Ζ.νδ. 
λΙτης, ό έχω"" όνOΙK~ν τ6 στόμα του, ό ιοχασκι- Z&y&n-, zy&m- (χειμών). zlm&- (παvετός), ιipμ. jlum 
σμένος, χαζός» U ό εύαπότητος, ό ιοχάφτωνι πδν (χιών), (*ghΙjδ.m=χιών). JmeIn (χειμών) (*Jim~ern, 
δ,,,ι τοΟ λέvουν καΙ πιστείιων εΙς αίιτ6, εύκολόπι- πρΙSλ. χειμερι,,6,). ιiλΙS, dlmεn, .οαχ. dimEr (χειμών) 
στος. (ιiλ6. *deimen-, ί«π. *9hei-men-), λ«τ. hiems, bimus, 
ιαυνό-ηρωκτος, ο" ·(xaii,,0,+neι.oxt:6,)' ο έχων trImus «*bi-himos, *trI-hlmo-I-α"vαxp. hίmό·J;ι) ~ 

XaovC;V (εύρύν) τόν Πρι.JKτόν, ό κΙναιδος, έκλυτος. ό δvων ήλικΙαν δύο tτών, τριων έτGιν, χιιρ. δηλ. 
ιaυνος, <,,), ο" (χαΙ"ω)' ό χαΙνων, χόσκων, ό 2 - 3 χειμώνων, Ζρλ. gem-red (χειμών), nιxA-gall. 

«χασκισμένος, χάχας, χαζός», ό 6ποχαυνωμένος Β g .. em, vao·garI. g&u&f (χειμών). Ζρλ . gAm (χειμών), 
οτονος, χαλαρός, πορώδης, σποvγώbης.- 11 μτφρ., gauI. GI&mϊilljS, λιθ. ΣΙmό, λετ,;. fimA, π",λ-πρωσσ . 
μαλθακός, ρςιθυμος, όνόητος, μωρός, μάταιος, κενός. semo, π"λ-αλ",ιι. zlm& (χειμών', πΙΧλ-αλΙΧIl . trIzimii 
χαυνότης, -'1t:o,. ~ (χαν"ο,)' χαλαρότης, νωθρό· (ήλικΙας τριων έτων)' ιιρΙSλ. Χ/μ41/0, (βλ. λ.), nιxA-norr. 

της 11 τό πορωδες (σπογΥωδες) τοΟ έδόφouς.- α gymbr (6μνός έν6ς έτους) ' ~ Ζιχπ. *gtι_ί., "ghl-. 
μ1:φ;>. ,. ΡQθυμΙα, μωρΙα, μοταιότης, ματαιοφροσύνη. ιι:ιμδδιον, τδ (x-ιμά~ω)' ώ, x:xl νΙΙν, χειμόδιον, 

ιαυνωσ.ις, -8~. ~ (χα",,6ι.ο)· χαλόρωσις, μαλθό- «χειμαδιό», μέρος κατόλληλον διό νό διέλθι:! τις 
κuνσις, ϊιφεσις.- 11 μτφρ., έλ6φρuνσις, έλόττωσις τ6ν χειμωνα, χειμερινή κατοικΙα, χειμεριν6ν στρο . 
της όρμι'Ίς (τοΟ 6όρους Χλιι.) πρόvματός τινος, έξ- τόπεδον Ο "'8c"nd/n, .,";;o{Joa, Δήμ"ιΡ=νά χρησιμσ. 
ασθένησις. '" ,.- ... "'0:'1 ή 

ιέι:, χέι:ν, ίπ. Υ' 'ν. ιιρτ. χιχΙ ιi.op. 11ι. ,o!i x~ι.o (βλ.λ.). ποιήσουν τήν Λημνον διό τήν χειμεριν ν περΙο-
ιι:ςητιάω, ίφετιχόν τοll xέ~ω (m, χιχ! τό χεοεΙι.ο, δον (ν.ό διαXειμόσσuν έν Λήμν~). 

βλ. λ.)' σlσθόνομαι τήΥ όνόγκην · (xri! 'πομίνlll" χι:ιμάςω, μ_η. ~σω .(χ,ϊμα) : Ι \11:15 •• , έκθέτω τι 
θέλω πολύ) νό όποπατήow, «νό όλΟφρώσωJl. εΙς τό ψσχσς τΟΟ XειμGινoς U πιχ811Τ ., έκτ Ιθε μαι εΙς 
ΧΕ'ΖΩ, μεη. χ.οον.-ι χιχ! χέΟΟμ4Ι' ΠΡΧ. κέχ06ο;' τ6 ΨΟχος, έκτΙθεμαι εΙς τός κακouχΙσ.; τοΟ XειμGι· 

αόρ. ιχ' [χεσα ' ιiόρ. β' 'Χ8ΟΟ,,' π",Ο. ιιρχ. Ηέχεσ'υιιι' νος, διέρχομαι τόν χειμωνα (<<περνGι τ6 XειμGινα», 
έ όπ ,.- ζGι καθ' δλον τ6ν χειμωνα, «6Υόζω τ6 χειμωνα»).-

ώ; χιχΙ v!iv, Χ ζω, οπατω, «6λαφρώνω», ('κόνω υ ιi.μ.ΙS. , διέρχομαι τ6ν χειμωνα, διαχειμόζω (ιi.ντΙθ, 
τήν όνόγκη μου».- πιx8η~ .• oni1c80o, ιIΡTΙ~ Η_- ,ιρ 808ρΙ~ω=παρoθερlζω) Ι υπόγω εΙς τόπον κατόλ. 
χεομέ"ο, = κόπρος μόλις πρό όλΙvou πεσοϋσα έκ , ληλον νά διαχειμάσι:! κονεlς, διοχειμόζω λιx~. hie-
τοΟ άφεδρωνος. mAre,- Ι. έγεΙρω xε,ΜΏWΙ (a't)A. καταιγΙδα, Μελ-

Έ-ι:vμ.: χέζω' χ6Η" χ6δ-α,,0,' μ,,6-χοδο,,' ιιρΙS?. λαν, τρικυμΙαν χ.τ.δ.) Β μτφρ., 6aσανΙζω, ύπσδόλλω 
Ήσιιχ. cχοδι-ι:ενιι,,' ιΙποπατεϊ".. .χ66ο;"0,,, -n)" Ι- εΙς κακouχΙος, τoλαιπωρGι. 2) ιiπoλ., X8ιjι.ά~8Ι (ίνν. 
δριχ".: σιχναχ? hόd&!ί (πηvαΙνω νά άποπατήσω), d θ8ό,}=ένσκήπτει κοταιγΙς, έκσπζι θύελλα (πρέλ, 
zzva. zAdAh- (πρωKτός)=ιiρμ. Jet (!ΙXTt. *ghedoI)= lί8Ι, "Ιφ8Ι Χλπ.) IllxεΙμ4~8" .ήμl!«, t:eεϊ,=έπl τρείς 
ούρό, <fPUY. ~έτ"α(=t:η" nvAov" XΙX't& Φώτ., ij ΥΡΙΧΠΤ. _ijv ήμέρος έμαΙνετο ή θύελλα, έπΙ τρετς ήμέρος έξη· 
πιιγή" ?), ιiλ6. δje$ (άποπατω;, π~λ-αλ",tI. zadiί (=λ«~. κολούθει ή τρικυμΙα. 3) π",θητ., καταλαμ6όνομαι 
dorsum}, zAdI (=λιχτ, quAe ρostiC& ιυπ!)' πιiντ",.Ι; υπ6 τρικυμΙας, παρασύρομαι υπ6 της θυέλλης, πό
ίcιπ. *ghed-, τό δπο!ον ι[νιχι Ταω, 'Π'Χ1:. ,011 *ghe(ί)-ι σχω έξ αίιτης ιι μτφρ" εΤμαι (KαΡOBoτσαKισμtνOς», 
~gha- (=λιχτ. hiAre)' xιxτιi τινιχ, ouyy. ΤΙΡ ιιιχλ.ηΟΓΓ., εΙμοι «νouαγισμένος», ij Kλυ~ωνΙζoμαι, φέρομαι τt:jδε 
πιχλ·αιχΙ 9&t (όπή), ιiyyλ.αιxΙ ze&t (iyyA . . gAte)- κόκείσε ώσεl υπό των κυμότων (ίπ! cτο!i αχάφι;ιι; 
άνοιγμο, θύρα, είσοδος. τfj, ΠΟλιτιί",,») ·ο ύφΙσταμαι μενόλας συμφορός, συν-

ΧΕΙΑ', ίων. xcιIί,~' ή όπή, χιχ! χιιρ.6πή (κρησφύ- ταρόσοομαι έν μέσ~ δεινων, Kατασυντρl6σμaι. 
γετον) δφεων. χcιμαίνω, μεη. -Ω1'Φ (Χ8'μ4)·. Φ, τδ χ-ιμάζω 

'Ετ"μ.: χεια <*xeFa&ii, ίιχπ. *ghevej1i-λ",τ. fove& (βλ. λ.), 6ασανΙζω, κατατρύχω, διό θυέλλης.-Π"Οτι •. , 
(Βόθρος, δρυΥμα ' παγΙς), .η. χάο, Ιβλ. λ.)' ίΙ; Ζιχπ. 6αcιaνΙζoμαι (κατατρύχομαι) υπό . . θυέλλης (καταιγΙ
ριζ. *gheu· (χέω; χυνω, 6νατρέπω) [.λλ. χΙω χλπ.' δος, τρικυμΙας), ώ, τό x-ιμά~Oμ4' (βΛ. λ.), είμαι έκ-
πρελ. νε~-ισλ . gi6tA (βόθρος, όνασκαφή): πιχλ-norr. τεθειμένος εΙς τό δεινό των καταΙΥΙδων, εΙμαι «θuελ· 
giota Ιόνσοκόπτω, όνατρέΠω»). λόπληκτος» τρόπον τIvci.- • ιi.ι.ιτΙS., είμαι τρικυμιώ· 

xciACUς, aω". ιiντ! χεΙ1.ο" ysν. _o!i Χ8ϊ1ο, (βλ.λ.). δης, · εΤμαι θυελλώδης. 
χι:lλο-ηοτέω, μεη . -ήσω (Χ8ί.\ο, + ΠΙ_)' .πΙνω χc'μδρος, δ (χ-ϊμ4)' μικρός πόσσαλος έμπεπη-

διό των χειλέων μόνον, νεύσμαι διό των δKρι.Jν Υμένος εΙς τ6ν πυ8μένα τοΟ π.λοΙου (εΙς τ6 χαμη
χειλέων, ροφώ, ,. λότεραν σημεΙον της καρένας τΟΟ πλοΙou), τδν 
ΧΕΓ λΟI, -,0" τό' πλνιθ., Υ.ν. x8CU", x«l OU'l'fjp.· δπ·οτον κφ1ΡΟΙι,ll, δαι!χι, τό π~oΤoν ιiν8σύpιτo εΙ. τ~ν 



Iειμtιρρooι;-xειρcnιτάς .. -- " 
e,llpIv, δι& ν* φιύτοιιν τιJι δ~1J1σι τ~ P,..'k .. ι .,τ. ' 
ν* ιiπoφιύyιτσιι t, Ι; atQoςciv ofιψι,. 
Έ.νμ.: Ιχτό, oςfj, ίΧ τ06 Z_ϊμa Ιτιιμολ, δ18τιιπciιβη 

χccΙ "ι ~Φμ" δτι "ι λ. ιΙνσιι σύνθετο, ix 1:06 * Χ"-

(*[ccn. ghel-: σσινοχρ. ρΙ~~ hl- (hlnδ"I, hInv_,I, Μ
Υ.'Ι) (~Mτω εΙς κΙνησιν, c:ι8ω), μτχ. hιtό-J,. Ζινδ . 
Zl'.- (βλ, Ιν χαϊο,)+μα,-: ACCt. m_,e, !ρλ, mulr, 
9αll., more, Υοτ6. m_rel, πccλ-Υιl,μ. merl, πcιλ-oλάιυ, 

morJ. (86λα~), λι8. mA"I' ιiλλ' alYCCL AIccv ιiμφΙ
δολ" 'tcι6tcc' ~ λ. ΠCCΡ«ΥΙΤCΙΙ npoςpcιv&l, ix τ06 χ.ίμα 
"ccl οημ. τό 6ύσμα (ή «τόπαι) της KαKOKαιρ/aς, ώ; 
ιiντΙ8, τlρ alιδlα,ό, (_τρύπα της KαλOKαιρ!aς, βλ. Ιν 11;
"'or, .Ιντό; tf" δπoΙcι, Ινισφηνοϊίτο δ π«ααcιλo, (d 
x·Ιμaιo,). 
χι:ιμά-ρροος, ''', ιiττ. auv'!lp. xειμάρρouς, ο" 

(χ,rμα+laω)" xcιl αυντιτμ. χε'μαρρος, ο" (χ.ϊμα+ 
μω)' ό ρέων κατό τόν χειμώνα, ό έξΟΥκουμενος 
κοτό τόν χειμώνα ιι x"μdI~' πoιaμό,-πoταμός 
ρέων όρμητικώς έκ τών όρεινων περιοχQν, δπου 
αχ,lμCΙ,τΙ~aτcιι ίχ 't&lv b~«twv τιί)ν βροχών Τι τών 't'lxo, 
μiνlllν χιό.ιιιν, Ι;ΟΥχούμl!νο, Ιφ' δαον πι:οχιιιριt πρά, τάι 
xι:tτω, πρό, τάι, ίχ60λ«, του. 2) ώ, ο:Ια. δ χ"μά,
~ν, (ιiνιυ τοϊί ποταμο,)=ώ, xccI νον, χεΙμαρΡος, cξε
ροπόταμο.ι.- • χειμερινός, όρμητικός, θυελλώδης. 

'Enιμ.1 χιιμά-eeΟΟi, -oVf ( xe'ua+!cιrt. *stovo-s, 
ριΙ;;. steu- (ρέω, τρέχω)' βλ. Ιν eaoι . 
χειμδafα, !ιιιν. -ΙΙΙ, i; (χ-ιμάζω) ' τό διαχειμόζειν, 

τό διέρχεσθαι τόν χειμώνα U -=χι.μάcJιο" (βλ . λ.) , 
μέρος κατόλληλον πρός διαχεΙμοσιν. 

Iειμι:ρfς .. , μιΗ. -Ιοοι, ιiττ . -ιι» (Χ"μα)'-χ"μά
,. ιβλ. λ . l , διέρχομαι τόν χειμώνα, διοχειμόζω . 

ιι:lμερlν6ς, ιt, Ο" (χ,ίμα)' ό όνήκων εΙς τόν 
χειμQνα, ό Υενόμενας τόν χειμωνα (ιiντΙθ. τ$ 6ιeι
,,4,), ό συμδαΙνων κατό τόν χειμQνα LΙ ό δμοιος 
πρός χειμωνα, cxειμωνlόΤΙKaς.ι, θυελλώδης, τρικ\.!
μιώδης n χειμιιι"ό" χοοe{ο,,-τόπος έκτε8ειμένας 
εις τός θυέλλaς καΙ τός KαταιyΙδaς, τόπος ΨUxpός' 
βλ. χ«1 x-aμaeaor . 
ιειΜCΡιoς, (α), ο" (χ.ίμα) , ό έν TQ xειμQνι νι

νόμενσς, ό τού xειμQνσς, ό όνήκων εΙς τ6ν χει
μQνα, χειμωνικός,cχειμωνιότικοςι U θυελλώδης, τρι
κυμιώδης, πανερός, ΨUxPός, 6ρσχερός ΙΙ~" χ"μι
,ι,,-=έποχή .χειμερινή Ιέποχή των θυελλQν καΙ TQv 

, ltοταΙΥΙδων), cχειμωνιότικηι έποχή Ι μ;;"ε~ χιιμι"ιιίι
... ο,-οΙ πλέον cχειμωνιόTlκσιι μrινες (xcιθ' οσ, 
Ιχαπιί)ιl αoν~8ιιI, ccl ιτιριααότιρcι • . xcιΙ τρομaρώτιρccι 
eUIAAcct 'χσιΙ χccταιΙΥΙδl,) 11 &κ .. ά χιιμι,{ιι κυμαεoπλ~Ι 
-όκτή πληττομένη ίιπό των κυμότων τού χειμω
νος Ο μτφρ" χ_,μιρΙα Α1ίπ,Ι-ίιπερ60λική (6αριι-:-ότηι 
6δύνη, ίιπερ60λικός πόνος,- Υι.ιχώ;. π.ράι τοΙ, δο· 
Χlμοι, !lύvcctoιt νάι ΙΙ:tοαt1JF'.χθ~ 'ij ιix6λιυθo, διcιφoρdι 
μιτcceQ ~ιί)ν x,ιμa,ιo,--x-ιμει,,,ό.: τό μί. χ-ιμειιο, 
- cχειμωνιότικος». θυελλώδης, τρικυμιώ,δης Χ·λιτ., 
τα δί χειμ-ιι"ος' = ό Υινόμενος (σuμ6αΙνωνl κατό 
τόν χειμώνα (i .. ~ντ.θίαιι πράο τό -II-'e,,,di), 

χι:ιμο-δνι\ς, -;;rOi, δ, -Ιι (x,iμa+8-"!to .. oι)' ό ιπα· 
Υωμένος» μέχρι θανότου, fι ό όποθανών έκ ψύ
ξεως (λόylιl του χειμQνος), 

xcIIIώv, -awor, δ (χείμα)' ιιι, xcc! .. Ον _ χειμών, ιχει
μώναςι, ή χειμερινή έποχή τοΟ έτους (ι1ντΙθ. τ$ 
1J.i,0.) Ι 11 "Ι~, (.0,,) X-ιμQiιιa-Kατό τόν χειμωνα, 
διορκοΟντος τσΟ χειμQνσς U ώα. -ιι -Υ,ν . (εον) χ.,μι»
",,-κατό τι'lν διόΡκειαν τσΟ χειμQνος, έντός τOCί 
χειμQνος.-- 11 cχειμωνιότικοςι καιρός, ψυχρός καΙ 
euελλώ&)ς 11 8Uελλα, καταΙΥlς, τρικυμιά Ι χιιμώΥ ,... 
ε,ιo~Kaταιylς με.τq 6ρoxQv, 2) μτφρ., σφoδρ6c; 
ΨUXΙKός κλονισμός, Kαταιylς σuμφσρG!ν, μεΥόλη 
συμφορό, 6apuraTov πλήγμα, 6aρυτατoν ότυχημα, 
ιειμωνo-ΤΙwoς, ο" (xιιμQw +-τόπ"cιι)' ό τύπτων 

(μαστlζων) διό, ΘUέλλης (f! ItCΠότόν τρόπον , τf\ι; 
eutλλης, θυελλωδG!ς), • 

ΧΙΙ'Ρ, "ι, Υιν'- ΧΙΙ'.' Χλπ: d.ηβ . • ,Τ,ιι, xl&,-, 
~ι,o{, xI'ea~ Ι !ιιιν. "λΙοι,: χ_ι, •. χ.,4" χ.,I, ιΙ,., 
χ ••• . χλπ .• iλλ' δμlll, 'ij . -ΥΙ". χσιΙ δo~. , διιΙχ .. .. ινσιι 
x".ί,, · {απcιν .. χ"ιιοί,,) ιiχdμή xccl KCΙΡ' 4~τ. Ι Ι.,lIo~. 
πΑ .... χ.ι, .... ιίν,Ι :;ρ, ••• ι' ., χοιΙ νΟν, (ι χι/ρ, ιτ' 

ι..EIΊCOIl ΑΡΧΑΙΑΖ ΈΑΜιΝ. rARzzΊIz 

χέρι ι, τό ιπαλαμόχφοι 11 ώα. όλόκληρον τό δκρο" 
τΟθτο τΟΟ CΚ:Ιματoς, όπά τΟΟ wμoυ μέχρι των--ΟΟ ; 
KτUλων. ιίκ xoιl , νΟν ΙνΙo~ι (KUΡ!ως χεΙρ IS7lA". μετό 
τΟΟ δλou 8ρQxΙoVoς) Ο ιIl,.,α x,ίι~ol MKΤUλOί, i) ή 
δλη KUΡΙως χεΙρ (δ«χτυλοι, χοιι:π6" μ&τccχι:tριτιον) 11 χ-Ιρ 
o,cJ'Ieίi -- όγκύριον, όρπόΥη, cvόντζος.ι, 2) χ.ί, 

. αυνι:tπτιτcιι αυxνιJι μ&Τάι των "ι"6,, &e'o"I,o, (πcιp:' 
.0~,1τ. "οι! λ.~r, .ιeα,o,,) πρά, ιixριδί:1ΤΙPOν xcιβoι;ι , 
αμάν τ9), Οία_ω, ΠΡ«Υμcιτd, ~ινo, (βλ. xcιΙ ".ξι6~, ό · 
"σε"ο, Χλπ.). 3) ιl, ~ήλωαιν ένερyεlaς Τι έΡΥου. 
πρός όντιδιοοτολή'ν όπό τών όπλQν λ6Υων: 'π.ο, 
ΜαΙ x-eo,,, ιletΠ_,ιι=νό60ηθ~ς μέ λόΥσυς καΙ μέ 
έΡΥα Ι nροοφaeω χ"ια" = πσισύμαι χρήοιν 61α<" 
μετέρχομαι 6ίαν 11 ίπΙ πρ«;ιων ΙSΙcι" 8.exoι xιιριi» 
('cJlKOO,,) -= κόμνω όρχήν τt"\ς συμπλσKrις, KΤUnGI 
πρQτoς έΥώ. 4) ιίι, xcι! τό λιtτ. manus, όριθμός Τι 
σGιμα όνδρG!ν, όριθμ6ς οτρaτιωτQν, 1μήμα oτρa
τσΟ Β ή δεξιότης ένός καλλιτέχνσυ η xειρώνoιcτσς, 
ιίι; _Ι νσν cτ6 χέρι.ι του n ώα. ΙΡΥον τέχνης, τό 
τεχνσυΡΥημα, τό προϊόν τl'\ς δεξιότητος των χει 
ρG!ν τou.- • 8!~tX\tI χρήαιι,: z.Ieo, 'χω",,,ά=κρα
Τ" τινα άπό τήν χείρα, cτόν πιόνω άπ6 τό χέριι 
l'xa'eCIi &"αοχ_,,, 6'0'i=νό ίιΨώσω τός χεΤρός ~ou 
πρός τοίις θεούς (νά προσευχη8ώ είς τούς θεούς 
μέ τός χεΤρος τεταμένας πρός τόν ουρονόν) Ι: Χ,ιιί-
10' ιJeafcιa = νό όπλώσω τός χεΤρας εΙς Ινδειξιν 
lκεσΙας (η πρός πρσστοοlαν τινός). ' 2) ι'1~oμα{ τι 
Ι, χ"ιας=λαμ6όνω τι όνό xεΤρaς Ι έχω ει ε~· x.e
σί" (ή μ,τά x-'eai, η μιεά. χ'-ρο{", 'ij "ιά χειιώ" 
xλιτ.)=ltρaτω τι είς τός χεΤρός μου, εΤμαι ένησχο
λημένaς μέ αύτό_ 3) Ι" χειρ', Ι" χ-ισΙ-είς.τός 
χετρός τινaς, εΙς τήν έξouσΙαν τινός U ~λλ' ώc; . xcc! 
ιiν έχθ;;ιχ'ii ίνν.l" x.ιcιί,,=έK τού συστόδην, έκ τσΙ! 
πλησlσν, Acct. cominus. · 4) έιχομαι _ι, x-ίιιi~ τι
"~=πlπτω (περιέρχομαι) είς τήν έξουσίαν τινός , 
ιπέφτω στό χέρια του.ι, έξαρτQμaι έξ αύΤΟύ, ι. Ψ 
.ι, x.'ea. 'ιχομαΙ ει", "'" συμπλέκομαι μετό τινος 
,έκ τσύ συστόδην, cfρχομαι στό χέρια μαζl τουι . 
5> lM xιιρό~όμέσως, έκ τοΟ πρσχεlρου (cxtPI μέ 
χέριι), έκ τσύ σuoτόδην, Acct. comlnus U ιΙπο χιιιός 
ωγΙ'oμa,-λOyσΡIόζω έκ τού ΠΡοχεΙρου, κατό πρό
χειρον {ιπολογισμόν (χονδρΙΚώς, κατό πpoσέVΝισιν). 
6) ne6 xιι,ΩW - προχεlρως, έτοΙμως, όμεσώτατα, 
πλησιέστατα. 7> ~πό χ//ι,ό, 'iι 'πο Z"'~"=ύπό 
τήν έξσuσΙaν τινός, εΙς τήν έξσuσΙoν lΙνός, κάτω 
όπό τός χετρός του, {ιποχεΙριός του (πρδλ. 4)71'0-
x·Ι,ιo~), · , 
Έnιμ.1 ",1, (πλΥιν τΑν ... 4ρx~ IίVσIypoιcpιivilllv ττί~ 

πων ciιcccντιίiαι χοι! 01 : δωρ. -Υιν. Jf1e6~, oι!oλ .. cιίτ. πλ."ιι. 
xa,ea" ΥΟΡΤ_ X'I,Q~r. πρδλ . ~.λφ . IKaX'lela, ιiρx. 
""'Χ'Ι''1'''') ' χΙ,-",ψ, -"ιβo~' alιxιeιti' πρδλ. ιiρμ, 
αΙ~. ·J';n (xετρa) (!cιπ . *g".,-Ql, ΙΧλΙ. dorε (χεΙρ)' 
.~ Ιοιπ , ρl' . *ghe,- (λαμ6όνω, cπιQνωj, ' ficιρτuροuμί
νll' δπό τοο occvaxp. ΜΓΙΙΙΙ (λαμ6όνω), ~ινδ . ϊί-zίl'Γ.
(καταπΙεσις)' βλ. 'ν xoe6" xόι~o,· -ιι πι:οίλιυαι, τιί)ν 
't!irtwv χ-Ιι, x-aeOi (δωρ. Χ'1eός) IStv ι!.οιι . Υνlll,ατή 
xcι~& τρόπον ιiαφcιλ9)' "cιτ« τινcι, <βιμ. *χ-ισ- (πρΙSλ . 
alι-xιιιt,, cJuΟ'-χιeιti, αοιναχρ. hάr.s- .. τ6 πιόνειν), 
-Υιν. ·Χ'eΟ'Οi) ·x'eZ6i, διc6θιν «!ολ. zaeeor, · δ.ωρ, 
X'I,ό~, !ων'cιτ,τ . . χ-ιι6.· xcιτ' 4λλοιι, l-aeOi (-xI,oF-, 
πρδλ, -Υιν; V10i (*',F-o" γου"ό, (*"o"F·o., fι e. /)01:. 
πλ"β. χιρο, ι! .. cιl νιοαχ,lμιtτιαμό,. xcc~' ιiyccAoyIσIV . πρά, 
τάν δ.πoΙo~ iαχ,lμcc~Ιaθ,l iι ·δοτ. 'ν, χ"ι- xcιτ' cι!ί~oiι, 
ποιριtλλ. τ$ θιμ. Ι',. 6ιc~ρxι "σιl 8ιμ. χ-ρ,-' πρδλ. τάι 
6νdμccτοι l1ιλιJ<, τ08 ociιμccτο;, δπ~ *"us(i)- Ισδς), 
·oqv(i)- ~όφθαλμός)). .~ . ου δυ'ίχ. Ζ,ίιι (*x-;J, 
(πι:δλ . 8Ο'σ,>, δπ6θΙ,ν '~_χΙν,lοι xcιΙ δ θιμcιτ. τύιτο, 
χ",- δωρ. X,l,-, _Ι 6 'tl)ttO; ~9), ανομ. ι.ι,. 
ιcιρ-άΥρa, iι . (χι"+Ι,,ια)' όρeρTτις της χειΡός" 

λlJΤ, ,hlr&g,.' πρlS", π."-ιί,~, . 
IcΙΡ-ΙΥ_ΥΙιί, μιλλ . -"οοι (lι.,C1ycι1γ6ς)" . όδη-γQ 

διό τl'\ς χειρός, cπιόνω όπό τ6 χέριι καΙ ·όδnvQ• 
ιcιρ..ιyωy6ς; Ο" <χ.Ιρ+ΙΙγοι)' ό . δΥων (6ISηγCιν) 

διό τl'\ς χειρός ι., I!Qo. d - 1",IJyCIIIyόi - ό 6~bς 
(aup. ό cπ!άνων όπό Ύό χέριι καΙ όδηΥων). . 
IΙIρ-8,",ςω~. μtAλ. "001 ' ( Xl1ρΤCiπcιι)' δntομοι 
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'(ένν.ιςcii) . δΚ;ι Tt)ς " xέI~, ΙΤUόν~ ' μέ 'τl! χέρι», : Xtl· , ;ι~ίpo·~ • ." {.~"'I1:";.~,..γ · σ. χ.tφόνoμQν, · :δ 
ρlζόμoι,μετaxειρΙζoμc:iΙ~ ' . ·1 κινων τάς χεΤρος ·κατά ΡU8pιKόντρόπO~ , :{KaVOVJ-

. , lε'ΡCσί, _dΡCσσI, ίπι~ δοτ. · nA'J&. ",,0& XII1e.. . .:KQςr IF ιι, · 4UG.. 4S IUe~tι6μ;o~ =-: ό έισελών ι:ιαν rbμι· 
χεφl .. ,.6ς, όtι (xcle)' ό fχών xειρtδbς (<<paνι . i-!ικόc; κινήοεις, ό πονΤΘμΤμος; λα,; : . pa",tomim.υs; '., 

κια»), ΙπΙ .οϊί xI~ciWo,' ό ·ΔΝΕU χειρΙδων χιτών έκΘ- . ·x~ιρ6yuς, · ίπΙρρ . . ,;ou xII1eαw.· «χειρότερα» .. . . 
λεΤίΟ ΙξαηλΙ,. . .. ': Iεφo-ήlιίδ~ ~, <'"IIle + mμπΙ"μι)' ό πληρών 
ΊείΡιος, ' 4, ο" (xΙΙ1I)'-ιt {JnoXIIieaot; ·(β-λ. λ,}, .. ό .Τήν χεΤρα, δ τόσον μένbς ('i; πολίιςΙ' δσον δύνα

('.)ν υπό τάς χεΤρός τινος, όυι'ιδ τήν έξovσlαν Τί- ' . .101;, ~ά ,περιλό6(j ,~ νό.Kρaτήσr.1 ή χεΙρ (ι'i «χούφτα. 
~ός, ό υπήκοος, ό αΙχμΡλωτος. , μας), ό. cμιδς . xoυφτaς». .. . 

χειΡΙς, -i'δoi. 'Ij (χ"Ιι)' κάλυμμςιτης χειρός,)(ει· . xειρo-ηo.ιCoμσι, μιη. -ιtσoμcιι, μία.- διαπρόπω 
. ρόκτιον, «γάντι» Β ·κάλυι.;μα της δλης χειρός, . τοΟ τι διό TQ,,' χειρCιν μου (lδΙζ) χειρΙ, ίδιοχεΙρως). 
δλου , IJYjλ.· 6ραχΙονος (ιillό .oU ωμου ' χιιΙ χιί.ωl. ΧCΙΡο-ηΟ'η,.ος.ι Otι (χιιιιοποιΙομιιι)' άι. χιιΙ .~liν, 

. «μaνΙι<ιι . , xειρoπolητoς, ό διό χειρός όνΒΡώnov πoιηθεlς, τε-
χείριστος, 'Ι' Ο", ιi~ώμ. 6πβΡθ •• ο!l αυΥΧΡΙ" χ"Ι- ·'χνη;-ός · (ιi~.Ιθ, τφ cι~~<>φvήi=φυσικός) U ό ποιηθεΙς 

Iωtι' άι~ χιιΙ νίΙν, ό χεΙριστος, ό Χ,ειρότερος όπό δ· έπl ώρισμένΥ OKOnQ (έπΙτηδες). . 
λους, ό πaρό πολίι κακός, λιιτ. ' ρessimus 11 οΙ χιιΙιι- ' C -χειρό-σιΗΡος, Otι (χ"Ιρ + σοφό,)' ό σοφός ( •• ι. 
σ~o,=δνθρωπoι τ"ς τελειιταΙας ύποοτάθμης (της δεξιός, έμπειρος, έπιτήδειος) εΙς τός χεΤρας 11 -
κστωτάτης κοινωνικ"ς τόξεως). , χ"ιρο,,6μο, Ιβλ. λ.). 
Icιρο-βολCω, μελλ. -Ι;αω (xιιίρ+pcιλ"Τtι)' 6όλλω ,' χtιρο-τΙν:ων, -ono" 6, "ι (χιιι, + "ι_)· ό fχων 

(ρlπτω) διό της χειρός. · τάς xετρaς έκτεταμένας (προτεταμένος), ίκΙ τού 
χcιρ6-Υρδφος, ο" (χιιι, + Υιάφω)' ό νεΥραμμέ- ' ΧClf-χΙνοu, 

νος διό τ"ς χειρός, ό έν χεΙΡογρόΦΥ - ρ', ο!ία., χcιρ6τcρος, ca, Otι, κοι'ήτ. Ι~τΙ χιιΙι_ (ρΑ. λ.l· .~ 
ώ xΙΙΙI6YIcιφo" = άι, χιι( ~ίiν, τό χειρόγραφον, τό ΊΙιιιΙ νυν, χειρότερος . ' 
Υενραμμένον lδΙςJ χειρΙ τινος, ψήφισμα κατατεβει- :' χcιρο-τCχνιις, -ov, 6 (x-le + ... -χ",,). ιιι, χιιΙ ~Ii~, 
μένον έγγρ6φwς. . , ' χεΙΡοτέχνης, ό διό TQv χειρών έργαζόμενος, Τξ-
χcιρο-δάiιιτος, ο. (x"ίρ+&cιϊζω)' ό διό χειρός χνΙτης, χειρώναξ ΙΙ XIIIeo~ex""r; ΙCΙ~OI,cι,-ό, xειρoUρ-

φονευθεΙς, ' δντινα έσπόραξέ τις lδΙζ) χειρl. γός, Υιιν. ό πεπειραμένος Ιατρός. 
ιειρό-δειιιτος, ο" (x",ιi+δ_lxtιυμι)' ό διό ~ς χcιρο-τεχνίσ, 'Ij (xιι,ρo~έx .. ,I,) · ,άι, χιιΙ νυν, χειΡο-

·χειρός δεικνυόμενος, ό δακτυλοδεικτούμενος, λcιτ. τεχνΙα, τό ·έρνον τοΟ χειροτέχνου , τέχνη. 
digito monstratu$ U κατάδηλος, -φανερός, παν80μο- χcιρο-τεΧVικός, ιt, ό. (~caeo~ιiX""')' ό όνήκών 
λονούμενος. . . 'fi όρμόζων εΙς τήν χειροτεχνίaν ιη τόν XειρQτέ-

ΧΙ:ΙΡο-δΙιιιις, -ου, 6 -'x"'e+&lx,l)' ό χειροδικQv, χΥην), ό ήσκημένος εΙς τήν χεΙΡοτεχνΙαν" έπιδt; 
ό διό τών xειρCιν του (δYjλ. διό της 6Ιος) διεκδι- ξιος,nέπειραμέVος.- ίιtΙ;ιρ. -Ηφ" , . 
KQv τό δικαιωματό του, ό μετερχόμενος τήν δι- ' χειρΟ"'τονΕω, · μιλλ. -ήσω (x"aeo~6"o,) ' τεΙνω (qc . 
. ιcαισoύνην της 19χύος (cτό δΙκαιον τοΟ lσ>\υροτέ- τεΙνω, όnλώνω) τήν χεΤΡα, Τι ύψc;Jνω τήν χεΤρα, Χόρ. 
ρoυι~. διό .νόδώσώ τήν ψ"φόν μου κατό τός ψηφQφορΙος 
χειρο-δρ4ιιων, ·Otι~o" 6 (x-le+cJecίxm.)' ό όντ\ έν τό Έκκλl1σΙζ) τοΟ Δήμου.- n με.& ιιΙτ., ψηφΙζωύπέΡ 

χειρCιν έχων δράκοντας, fι ό έχων έν ταΤς χερσΙ τινος; τόν έκλέγω διό της ψήφου μου.- πιιιΟYj' '-, ψη .. 
δράκοντας (έπΙθ. των 'EI'tιVωtι). ' φιςομQl, έκλέγομαι , διό xειρoτo"Ιcι~( •. Ι. Kατ.6nίν 
, χειρο-ήδιις,., (x.le+~θoor;)' ό σννη8ίσμένος διό ΨήφoφOρlάς '~ι' ανατάσεως τών: xειρCιν), ιiν.Ιθ. τφ 
τός χεΤράς μος, τόν όΠΟΤον α1 χετρές μας l;χoυν ~ca"'χίi,,~,:,"έκλένομαι διό κλήρου 11 μ8~όt ιιΙτ. 1fρΙΙΙYιt. :. 
συνηθΙσει, τόν ό"-οτσν δυν6με8ά νό μεταχειΡιοθQ. ψi:)φoφo~ διό τι (πΡδΥμα). ·2) έκλέ-γω, δΙΟΡΙζω, 
.μεν δπως eέλoμεν, . εύμεταxεΙpιστCΚ;, είι.κολοοικο- Xf;IPQrovQ. . _ . 
;νόμητος Β χυρ . . ίπΙ ~ιjιων,rϊμερoς, ηθι:ιοός, είικολΟΟ . xCIpoτoVII,.c~y, (JYjμo ίιτ18. τοll Χ"ιfOΤΟ"~CO''''ai 
ΤΊξ).Q.bευΤος, ~ΙΙΙ" lI!ansuetus ' ιι μιτ.ιi.' /)0." , ό εlθιομέ- };IIIeo .. b"IIi'tι. 
νος' ετς ' ΤΊ, ό ' έξΥκειωμένος-' πρός 'Ν Ι iIti .ιi~θ~ώπων, . χcιροτονητ6ς, ή, 6., ΡYjμ. ίιτιθ. ·,·",;ου . χιιφτοιιiOll:' 
ό εύκόλως κυβερνώμενος, εύκολοκυ6έρνητος, πειθ. έκλεγόμενος fι έκλεχδεΙς διό %-ιeO~o"'flI (δι' όνο .. 
(ινιος; .έCιήΈI8ήςυ : ί~Ι · ~ΡCιιiμ-., , ουνηδες ''ΤΙ (βλ: ~ ,όσεwς TQv xειρCιν) 8 .ιιχι) χ&ιeο~ο",In)~όρχή (έξ ;Ι 
σVtιήθ-ιz~). ' . ουσΙα) όριζομένη διό χειροτονΙας (κατόπιν Ψηφο · 
, μιρ6-μaΚ,Ρον, · τό --(χε,ι+μάaοω)' άι, χιιΙ ~8ν. φoρloς δι' όνατάσεως TQv χειρών" _ν !iv,;tBiaIL na6:
χειρόμακτρον, μάκτρον της χειρός, ιιχερομάνδη- 'I:&~ 'x~~em~ιii ιlexCΊ$ . . 
λο'»,, " τεμόχιον ίιφόοματος διό τοϋ όποΙου <"Ιπομόσ- ' ιειρο-τον'σ, 'Ij (xΙΙIo~o,,~ω)' ή όνότaσις τών 
σει. (QΠoγγΙζξ:Ι) τις τός χεΤρος, ιιπετσέτα»., ίπΡοΟ-ο: χειρών, 'ν " ΑθΤινιιι<;/)ί ή ψηφοφορlα (x~Ι dpcx ,ή έκ-; 
όψιι, λ~τ. m"ntll, ιι οΙ %Χύθιιι ΙΙΙ •. χιιρόμcii.ριιι· μί .. ~ λΟΥή) ή δι' όνατΟΟεως TQv XειρCιν γινομένηlΙχιrι'/lΟC 
~ιιpΙ~oντo τ& bί~μιιτιι .ων xιφιιλω~. των ιιlxμ~λώ.aιν το"/σ το;; δr)μoυ=έΙ<λoνr'l υπό .οϋ λαόϋ.- • Ψήφος, 
,;ων.-. 11, εΤδος κεφαλοδέσμου η καλύπτρας της Kε~ λιιτ. suffra.glum Ι ΙΙΙο, πιριλYjΠΤ., αl ψηφοι, λιιιτ .. suf. 
φαλης TQv yuvaIKQv, cμπ·όλlDΙ • . . fr:&9i&. ' 
, Έννμ.' : 'xιιιρ6μιιx~(/otι «xIIle + μdσσω) θ.ωρ.Ι.ιι'~ . Ιι:ιρ6-"ονος;C . ..; (XIIle+~ιrl_)' ό γινόμενοςδιό' 
6ιτ6 -:ινlll~, ~' ΠΙΙ~Ι'1:υμoλoyι~ή , οιιοχ'τι:n<: ~ρό, '1:ό, μ4σ-. τt'\ς έκτρσεως rQv χειρών - (διό TQv xEΙPwv tKTETa
~~. ΧιιιτΌ CΙUtOίI~ Υριιπ,;'ον xιιιρ-,ώμιιxΤIOtι (*x-ae- ~νών') : χ.ι!16~οtio:ι . .ιι ... cιl=δεήοεις προσφερόμεναι 
ωμ.αe~~llor .. (χιχτ· ιiνoμ. ) : ομ6ΡΥ-"υμι, ;i~4. (~λ;")' ' δι' έκτεταμένων' χειΡWν U ό :έκτεΙνων τc!ις χεΤρας 
πpΙS).. Ήουχ. «ίi.,.σeξ.ό", ιlπόμιιξO"8. . " (Ιν "'l! ' ΟYjμι.ιcα. · .ι.ι-ύηι τονια.80ν x.ιρo~6 .. 0,). 
·, ί~ρo-μ~x~~, · μ~λλ. --ήσω (ΙΙΙΙIoμd"o,)' μόχομΌι' " ΧCtpo-τϋnίμ;,., (χιιΙι+ννπιιί.)· ό τίιπτων (πλήτ· 
δ~. TQv xειρCιY(ίπΙ ' ~~oιιρ!<: . αημιια, ). . . ; των, κτυπών) διό τών χειρών Ι Ιν. πιιθ. ίνν., ό τu· · 
. ICΙΡo-μδx~ •• . ("ιι,~+μcί%~μcιO· ' 6 iJΟχδμενοςΌ ' "τόμενος διό TQv χειρών. . 
~ιό . τ~ χ-ειρός . . ' . ' " ΧCΙΡ-ΟUΡΥiω, μιη. ~ιtαω (x~,~oυIy6~)' έργ6ζο. 
j~qt9-~Aιι;~.'Ij (XII,le+jιvl,,) , μόλος στρεφόμενος· ' μαι διό των χειρών, tκτελQ διά- της χειρός, κοτερ·: 

διό της χειρός, -ίι" χιιΙ ~ϋν, xειρόμυλQς, '«xερoμύλιι~' γόζομαι ιι διαπρότTl.) αρόξέΊς , 6lος, διaπρόττω ty. 
,Icφo-v~iw; μ.),~.-~σω ('χ"'eο~όjJΟi)' ' κινώ τός' κλήμα.τα. . . 

χεΤΡας κότό ώρισμtνoν,. Xtχ>iιιK9Y.ΡUδμόν (Τι Κατό,·'- χειpoouρyfσ, "ι- (χΙΙ'ιeοveΡο,)." τό έρΥόζεο8αι διό 
~ιρ~έ;νψ σειρ.6νl., KIvQ τός xe,fp.aς πi::lντoμIl,JΙΚc~ς,' ~: χέi~, έpγcν ;"τl'\ς 9(ειΡός, δσκησίς 'έχνης f( 
ω • .x~ι.(ν~~ ' χε,,ιΡ.ΟΥομςι · U σx~~laί.~ιι,~o"~ίdω--xειpo- ~ χειρωναKTI~oQ έπ~_γγέλματoςl δεξιότης τG)ν χι: ..... 
~(!~ . IJt .. :rό οκέλη, διτω, θιk ·,Ιχ.,~ανόμt?ον διόt τιι.,· ~νι &;ξιότεxνlα~-..- .. Ι/)Ι, ή τέχνη, ή δεξιoτι:xνkι 
lI'νA!iι~6,,/IIγ. .. . . , . . ' '. ' nερΙ .τό χειρουΡΥεΤν;' ή XεΙΡOUΡγΙKή. . 
· · 'XC.ρό-ν .... ·.,f! ("ιιι,,~,,~~~)Ί. ιIι~ · "cιΙ ~lIν, χειρα- : xcιρ-oιιpy~, όtι (χιιΙ, + .'(/yt»)' .6 tρνα~6μcν« 
~QμJι:!.: ~~~OS ~(ρύ.ΒJ.ιj~):.Κ-'\.ησις. ~τ~ν- xειρων,. _~Iν (ό ;Φό:ττων, tKTtλQv τι) διά TQv xε:~ν, ό ·όοκώ.ν . 
ν~' 1'Cιν'χεrρων ' καtd ' ώριoμέvtις Mcrrtueύvσeιc;. τtχ.,ην, .6 :tξOOKQv xι:ιρωνQΚτιl(όν τι .nόyyUμσ. 



2) &, o~ιi~ ίJ . xειρoίιΙyό~=-ιjj~ χιιΙ νlΙν, ό χε;ιρόόργος, 
ό Ιατρός ό έκτελων . tγχε·IΡι'ισεις, όπρσ60/νων εΙς 
χειρουργικός ttiεμ66σεlς. 
ΧΕΙρΟω, 'μ.λλ. -tbσω' μία., μ.Η . χεΙllώσομιι.ι· ~op. 

~' lχειροοάιί.μ" .. ; παίθητ, . μ.η. pι~σoμιι.ι· ιi6ρ. 
~'lχειρώ/hιΙΙ ' π~x. ΧΙΧUΡOJμιι.ι· (χεΙρ)' λαμι3όνω 
εΙς τός χετρός μoi.ί, «66ζω οτό χέρlι" χειρΙζομαl, 
μεταJςειρ/ζoμQL~ cπα/ρνω στό χέρια μουι, cπα/ρνωι 
εΙς Τήν έξοιίσ/αν μου, καθιστω ~πoxεlρloν, K~lεύω, 
ύποτόσοω, κόμνω τι κτημό μου 11 καθιστw τινα αl
χμόλωτ6ν μου, τόν αlχμαλωτΙζω - πιιθητ " Xs'eoil· 
μιι.,=κυριεύ.ομα" ύποτόσσομσl, σlχμσλωτ/ζομσl. 
ΧΕΙρωμσ, -cι~o~, ,;ό (χιιρ6οο)' τό διό των xεlρW.ν · 

εlργσgμένον,τό έκτελεσθέν διό της χειρός: ~1Iμ
foi,ocι Xιιρώμιι.τcι=έπIΤύμι3101 χοαΙ γενόμεναl δι' 
lδ/aς χειρός (η τύμι30Ι KαταOKΕUασθέντες διό χώ· 
ματ9C; έπlσωρευθέντος διό TWV Ιδίων · XεlρGιν).- 11 
τ6 χεlρωθέν, τό περιελθόν dc; xετρός~, τό περl
ελθόν εΙς ,τήν κυριαρχlαν μας, εΙς τ~lν έξουσΙαν 
μας, τό κυρlευθέν, τό ύποταχθέν, κατόκτηοις. 2) 
έργον ι3lας (έπlι3ληθέν · διό της ι3/aς) : "attdtI,.uo .. 
χεΙeOJμα=8lαlος θόνατος. 
ΧΕΙρων, δ, "ι, -ον, ,;6' γιν. -oιιo~' πληθ., 6νομ. χιιΙ 

ιι!,; . xcleotIas, XιΙρoιιcι~ χιιΙ ouv'(j? XclflO1lS (6νομ. χ!ΧΙ 
ιιΙτ.), o~~; xa/eotIcι xcιιΙ OUV'!Jp , ΧΙΙΡOJ' /)οτ. xcleoa.I, 
πoιη,;~ xCIe6vaaa, Ι ίπ. ΧΙ:ΡΕΙων, ο .. Ι /)ωρ. xeefιow Ι 
ποιητ. xcιιΙ xCIe6rseos, xeeea6~eeos' ιiνώμ. συΥχρ του 
xaxcis (ίσχ'ljμ.«τισμjνον εχ τινο; *χέe"s, πρβλ . χιρεΙωll)' 
χειρότερος, ύποδεέστερος, κατώτερος (κστό τήν 
όξlαν, . κατό τήν τόξιν, κατό τ6 γένος χλπ.) · ένΙοτ. 
"ι . συΥΧΡΙΤ. Aννoιcιι σχεδόν ί~ιxφcιινΙζ!τιιι. χυρ. OΤCΙΙν έχφί

ΡΙΤCΙι ιiρνητιxω;: οil ~ι iieCIo;' lιι &Sen δείπιιο., IAc-
06αι=δέν εΙνσl κακόν νό δειπνι:\ τις τήν κατόλλη-: 
λον στιγμήν Ι "!ίτω XCΙΙί o~ ' χιίρ6ιι (έα~,)=εlναι κα
λόν, έχει καλως 11 ίΠΙ πρσσωπων, 6 χειρότερος (ίν 
Yι~x~ ίνν . ),'φσυλ6τερος Ι 6 χειρότερος ·κστό τήν ποl
ό.τη Γα, κατώτερος κατό τήν όξΙαν : οΙ XcleOtIaS ~ 
δνθρωποl κατωτέρσς'όξlσς (κατωτέρας ποιότητος) Ι 
reέ:πομαι l:πί ~ό χιίροιι=έκπΙπτω (<<ξεπέφτωι), ιγl- . 
νομσ·ι χειρότερα ... - Ι χείροιι ώι;; ΜΙ?ρ .... χειρότερον, 
ι χειρότερα», εΙς κατώτερον ι3αθμόν, 6λlγώτερον.-. 
βλ, xcιιΙ xclelO~Os [/)1· ίtυμ.. βλ. XCe"s) . 
χι:'ρων, -OJΙΙO~, ι' εΤς έκ των Kεντα,jρων, χιιτάι 

τΤΙν μυθoλoγίcιιν διδόσκαλος τοΟ ΆσκληπlοΟ, τΟΟ Ά
Xlλλέως, τοΟ Ίόσονος χ. !.' διόσημος Xa,~01l,)'ciS 
(βλ. λ.), ε, olι χιιί τ~ 15νομli .ου . 
ΧΕιρ-ώναξ, -ax~s, δ (χ.ίρ+-Ι_ξ)' ό δναξ ( •• Ι. 

ό κύριος) TWV XεlρGιντOU (πρΙSλ. Xώ:ιrrι~ Ι_ξ), 6 έρ
γαζόμενος διό των χεlρGιν τού, ό χρησιμοποιων τός 
χ'εΤρός , · του, ιίί, χιιΙ νυν XειρWναξ , όσκων χειρω-· 
νακτικόν έπόγΥελμσ, τεχνΙτης, χειροτέχνης Ι ώα, xaιΙ 
ciI, 8πΙθ. : :π~ δ ,χ.ιρώ"αξ λcώ.=δλοι ΟΙ χειρώνακτες, 

, δλη ή τόξις των χειρωνόκτων. 
· XEιp-c.ιναξ'σ, "ι, ίων. -Ιιι, "ι (xειρώtιαξ)' έργσοΙα 
τού χειρώνακτας, έργaσlα νlνομένη διό TWV χε,l-
ρGιν, χειρι.ινακτικόν έπόγγελμσ, τέχνη. . 
ΧΕιρων'ς, 'fδoS, θηλ . 'πΙθ. ('νν. /ιιβλοs)=(J18λ/ον 

χειροuργικης. . ' 
ιι:ι;:ιωτός, ", 6ιι, ρ'l)μ. 'πΙθ .• 011 χε,ρόω' ό δυν6-

μενος νό χειρωθt.\, εύόλωτος 11 fι ό ύπoταχ6έIι;, 6 
χεlΡι.ιθεlς. . .' 

χι:ισομσι, μιλλ. του xcι"διί.ιιoo (βλ. λ.). .. , 
ΧΕίω, ,επ. ivt! xeOJ (βλ, λ,), χύνω, . 
IΕΙίδοί, ιϊνώμ.. XA1J';, τo~ xc1I"4w (βλ. λ.), ιIIαιΙ'~ 

6νοl1 . χ.λιδώ, , 
IE1Iδoν'~ω, μ..η. -/000, «ττ. -,ώ (x.λ,ΔΌW)· τερε .. 

τlζω ώ:; χελιδών, μιμοΟμσι τός χελιδόνας εΙς τήΥ 
φλ\JQρΙαν 11 λαλw 6καταλ!ι πτι.ις, 6μιλω ξένην γ λωσσα,ν. 
, IΕΙίδόνιον, ,;ό (xε~ιδώιι)' φυτόν τι της τόξεως 

TWV μηκώνων, OlιτlνO'; διιχρΙνοντο Ite1J. x.AIUιoao,. 
~~ xvιί.ιιιoιι' <η ,.~VXdtI), · χιιΙ χιλιδ6ιιιοιι ~ό ' χ10Ο(16,.·· 
x~ρ, ιΙνιιι ,o~. ';00 'ιtομ, 'πιθ,- i μικρό x~λιδώ~. .' 

. IΕΙΙδόνιος, (cι), ο!, χιιΙ -Εισς (XελιΔΌW)", ό '~ 
χελlδqνoς, ό όνήκων εΙς τήν χελιδ6.να 116 δμοιος 
πpQ:; χελιδόνα Ι ό έχων τ6 XρGιμα τlΙς χελιδόνας, 
~ιKOYι i<ρτό:'rόν λαιμ6ν,,;. , 1'. έρυθρομtλας, και λ~-
κ6ς' κaτό~τ"ν ·'iαO,I,tρo: ' . . 

ffO'·· 
. =Τ;==j " 

. χcΙiδόνισμσ, 'ατo~, 'ib (X_1tδo,.lcΦ)' ,το ζιομσ 
· της χελιδόνος, όρχαΤον δημGιδες ζισμα, <ιδόμενον , 
, έν Ρόδιιι ύπό των . παΙδων κατό την tnlorρoφl,lv rwv 
χελιδόνων (,;ήν !νΟι,ιν) . . 
. x~lIδών, -6νo~, "ι' Ιίνώμ. χλητ. χ_1,δο1 (&αιΙ ~ 

. 6νομ. χελ,δώ)' ώ; χιιΙ νυν, ή ·χελιδών., ιτό χελιδόνι ι, 
: λιιτ. hlrundo' τό·Τε~τισμα της χελιδόνος ι(χι χιχτιιν-
,;'ήαιι πιιρι;ιμιώδη, Ix",ριxσ~ διάι n;!o:llv λcιιλιάιν ,'νην Τι 

· βίιφΙSΙΙPIX'ήν 11 χε",doιιlζOJ=βαeβαIlΙζοο (βλ. λ.) Ι ί διάι ,;'ήν 
: πιχροιμ. φ;ιιiαιν χ.λ,δ6ιιωιι μ01l0ι'iα βλ. μΟ1l0εΊοιι, π:.ΙSλ. 
xiI 1:χολ, ·(ίν 'ι\~ιστo;p. βιχτρ . 93) cx.A,oJdtIow μo~. 

, σ.Ία dιι~Ι ~o" βά.ρβαρα χαΙ dovvc~cι' χαΙ )'άρ· :παροι-
· μ/cι I:πΙ ~ώtι βcιρβιί.ρoitι xcιΙ· nOA1l1d)'wιι Hcιί l:ιrcιxlJWtι 
· ,o~ι ~cι~~oμeιι,," n ώσ. πιι.~oιμ. μ/cι χ.",δώιι ΙαΕ,' o~ 
:πο,ι·' = «ένα χελιδόνι δέν φέρνει δνοιξιί.- 11 ή 

· μσλακή oύσlα (χιιλιιυμ.ίν'lj xcιιΙ βά~ρα.χοs) ή έν τΥ KOI~ 
· λώμοτl της όπλης τοΟ Τππου, Χλ 'ΙΙθεtσιι ο!lτω διότι .Ι-
· νάιι ~ισxιδ'ή, ώ; fι oνρdι ,ij, xaAIedv~, '[δι' 'τυμ. βλ. 
χΙχλ,,1. 

; , ΧΕιυνιι, "ι (xailo~)·=x.i1os (βλ. A.)lIx,1tίt1fltI 1,,(Jo/w 
~:π' δeγιj~=δa'{κόνω (ιτρώωι) τό χεΙλημου όπό τόν 

, θυμόν μου [~ι ' ίτυμ. βλ . xcίλo~]. 
ΧΕ' λ Υ-Ι, -~os, ή·=χ.λώιι" (ώ; χιι! νΙΙν) , λιιτ, fe· 

sIudo, 2) ώ, xcιιΙ , τό ACΙΙΤ, testndo, ή λύρα, δι6τι , 
X!Xtll: 't'iJv μυθιιλoyΙcιιν , ό Έρμης κατεοκεύασε τήν 

: πρώτην λύραν έξ όστρό~oυ χελώνης, έντε/νσς έπ' 
αύτοΟ χoρδός.~ U τ6 κυρτόν στηθος Τι στέρνον 
λ6γ~ της όμοιότητός του πρός τήν ρόχιν της χε
λώνης. 
Έτvμ.: xiAt!~· χ.λώιι", cιιίoλ, χιλό_' x • .ιιr,oιι· πρδλ , 

, Ήαυχ. cχελcv~' x,(Joάριx. (πιθ . !ιιπ. *gheIeu-), -χε· 
: ),νtίιoιι' χε"ώ..ιο.,. : πιιλ-άλιιυ. tely (χελώνη)' x.λ~· 

t1fI (ιαπ. "gheI ·ou-na, cιιΙoA. χ.1όι/α -(*gheI-u-na, ·πιθ. 
σΙΙΥΥ. τ~ ριζ, "gheI· (κlτρlνος), λιθ. geIsv_s (ύπα:-
KlτρrνoςΙ . 

· χcΙώνιι, "ι (χ.,,",)' &; χιι1 νίlν; χελώνη, ιχελώ· 
· ναι, · λΙΧτ, testίj do 11 πιιροιμ. φρ. ,π! ',;&ιν ·ιiVIILoO'#jtCIIV, 
: ιω X.λώιιcιι μcιxιί.ριcι, τοίί δ.ρμcι~οs ι-ω ')ιελwνάι, 
έύτυχισμένσι χόρις εΙς τό χονδρόν σος δέρμα! : 2). 
1'ό δστρακον τηςΧελώνης.- U· ή λύΡά (βλ·χe1vs), 
- ΑΙ ώ, ατριιτ. 0;;0, Ίώ;; xcιιΙτό ΡCιιμ.ιι.'ίχόν Ι.studό), 
Γι όμοΙα πρός ρόχιν χελώνης . σχηματιζομένη ·σκέ· · 
nη (στέγη τρόπον τινό) όπό τός όσπίδας τwνoτρσ-

· TIIιITWV, δτcιιν ,;άι, προσ'ήρμοζον αtινώτcιιτcιι μιτcιι,ιI , τφν 

xct! προατιιτιυ6μινοl ιiπό 'Ii'i)v σχ1)μιιτιζιψΙν.ην αΤ''rιιν 
'πληαΙιιζον πρό, τάι τι!χη ,;ij; πιιλιορχουμίνη, π·όλ_ξ 

· lIίνtιίiθιν χιιΙ fι ξvλΙιι" χir"ώt1fl" ή κινητή , eηλ, όi:50: 
, φή, 1'1 πρoφuλόσσoυσo τους ύnό :τό τεΙχη · φγαζο-. 
μένους πολιορκητός .. [t·.' Ιτυμ. βλ. ΧΙλ';,,}. -
. ' χΙνσς, ItOLfjt ; άντ! 'xijtICIs, ΙΙο{1:, πλ,llθ, τοll ~-. 
χΙννιον, τό' εΙδος μικροΟ όρτυκΙου, τσρ1xΕUΌμt" 

, νον καl έσθιόμενον ύπ6 rwv ΑI'{υπτ/ι.ιν. . . 
: . ΧΕρ-άΥρσ, iI'=xsced)'ecι (βλ. λ.) . 
: ' ΧΕ'Ρ.-ΑΟΣ, ' τό' Ιλύς ,πηλός. 86ρ&ρος),' δμμος, 
, 'χαλ/κιαι xcιιΙ ~ηcιι μlΚΡ9πρόγμστα, κοταδlι3αζόμε
: να ύπό τΟΟ ρεύματος rwv ποταμwν κσΙ σχ.ημοτ/
Ι ζοντσ προσχώσεις κατότός έKι3αλό~ των . . '. 
, . 'Ε'ΠJμ,ιχΙecιδοs ('Ηριιχλ. Υιν. xaeaιJ.os χιιτ' «φομ. 
'. 1:0!! " .. Itρό; τό- -α-)' 'xaeds' χε/lμάs' πρδλ. :Hαiί~:· 
· -χέρμιι.' χιί.λ,ξ.· χιρμάδ'ΟΙΙΆ χιρμάζΦ' XC/lμIίοτ17i!' 

!cιπ ρtζ; .gher- '(τρί&ι, KOνlOπOιGι), μιιρτυρουμίνη . ·ίχ 
τοll σιχνσχρ. gh6r,_ti i (τρΙ&ι), Ι η.. X/lcιltIOJ, · xet .. , 
~6tIoJe·os (*χeόιιδeοs ' χιραδ- (*gherQd- Τι *ghe~), 

, He)'~~ (xcιιτ· ιiνoμ. <·gher-ghr-o~s· · πρδλ, lt%'t. ςι~ιι,: 
; num. , βλ. ίν ,.ΙγcιI~"'), 1σι,;. ,furfur, λιθ. ' gun.ι. :: (εδ· 
8ΡυΠΤος) . ' . . .. 
" XCρcICf" βλ . ' xi/l"~, . 
XCΡCιόΤEρσς, α, · οιι, Ιπ. αυΥ'ΧΡ. ι1ντ! χιρεΙα;,. (βλ,λ;). 

.. · Iι:ρcκ.ν, δ; · fι ; oiδ. χlριιο,., πόιητ : ι1ν,;! xcI/lOW 
(~λ . λ.): . . '. . 

' ItN ... , ΠΟΙ"J1:. · ιiντ! χερο/; δο,;, Πλ,l~. ';01 x-'~' 
, *Xί·PHι, · ίiπηρχ. 'πΙθ . . (ί' · 06 ;'σχημ«Ησ&ηα,άιν·.ςάι 
4νciιμ. (ΙιιΥχρ, X-1/l- xcιιΙ X-/lcIow) ι1πιιv:Τ&lν ιν .-t' δο:ι • 
%i,IJI' ΙΙΙ1:; xιeι7cι' 6νόμ. π), 'ιjθ·. XIIl"CS' Ct!t. o~"1tλ'.le. 

· illl'IlI. ~ χl,ε,ιι' .αιΙ ,;ό' X./l,,~~' xιιθ~ "tiu~6'lXJI συ'(1ίρ: 
ό'ημ~α: άσ6.ενέστt:ρQς, xε)ρ6τ~ρoς, : ΚΘταιτερος, 
~ ·Bnιιi'.'f··Xi"," 1t8/laI_ "ίa! ; x".""eόf·~ %εΙ,.. 



"οι 

lιιιΙ l.a,6wa,o,· ,x"gafIwo;' lιι,61111, χ.ι,60μιιll QOΙν.o,X? ποΙlιιν ιιΙ χιτρι; ιΙχον μολονlΙfj τ;ιόπον • "ιςό -τ:ό 
ΙΥ&ινά-1,ι. (μικρότερος, 6ρaxύς, μικρός), ol.lyxp. hrά- XUe,v ιιΙμιι) Ι 11, .. lβow Νοι .. ι»ιιό,-ό συμμετέχων ~Iς 

, SiY&I,6u"e. hrά'l'th&-I}., hrάs&tί , Ιμειοϋμαl, έλατ· κα8αρμσύς δι' ή'ι'laσμένOυ oδaΤOς, 't. i . ό, κατοικων 
τΟΟμαl), Ζινδ. Z.,&hehϊ§ (μικροτέρα, lσχ,νοτέρα), ' έν τΓ,j aύτΓ,j OiKIQ, σόνοlκος, όμοφόπεζος. [Χ~f.Ιψ' 
μιο-ι"λ. gerr (6ραχύς), gall. gerr&n (μlκρόόωμος), XBgιιιβO'" 'l..,.Ιnwομιιι <ί." (~λ. χιι,)+Ιιιπ. nl9\'-

- ι - - f.i (βλ • • Ι~ι»)]. !ιιπ. *gt{Jres-, ·ghres·, *ghers·, ίπllιτιτ. ax 'tO xcpvI.aVTo, _π. Υ' πλη8. ιioρ . ιι' -τ:ο!ί Xl",lπ~o' 
*gher., πρ6λ. πιιλ·ιΡλ . g&lr (6ραχύς), g&r&lt, g&l· μιιι (βλ. λ , l . 
rlt, (-AιI't. brevis), μΙΟ,~Jρλ . g&lre (όλιγοζω/α).- fι ιcρο-μiσι\ς, _, ('l.lίf+μVσο,>, ό μlαΙνων (6 μο. 
ιivι:iAu~L' -τ:ων Ιλλην. 'tuoτwν ιΙνιιι δI'lΟ1(ΙΡΤΙ;' xoι'tι:i 'ςινοι, λύνων) τός χεΤρας. 
x1I,IIII", οιΙολ . 'l.Be,lIII" <x-,·'ow, x_I,ισ~o, ιΙναμ νιο' ιcρ6-nΙΙΙ_τοι;, ο" (1IΙ,+π~1f"σ.P)· ό πληττόμε. 
αχημ. ιiντΙ *x-I-ισ~o, χοιτ' ά.νoιλoyΙoι~ π;;ό, τό χ-Ιιαι,ιι' νος ιΥι πληγεΙς) διό της χειρός υ 'ό ηχος (ό κτύπος) 
δι~ 'tlI χιι,6τ_gο, πρ6λ. δμ-ηρ. ιlσσoτέ,ω ι cI~σo~ χ.λπ;· ό πι::ιρClγόμενος έκ της διό τη, )<ειρός πλήξεως: 
'IJL~ τό χ.ι,6ω πρ6λ. 'λCΗτ6ω, μει6ω Χλπ. οι ,;unot xcpός, Ιων. χοι! ποιη,;. Υιν. 1:oii χ_ι,. 
χΙ"", χέιιισ, χέι,lΙ, 'Ι " ΟΙΙ τξι υπόλοιποι *π?,ροιδΙΙΥμοι. χcρρό-νιισοι;, 'ij, ιiΤ1:. ιiν't! x1efI6.."fIo, (βλ. λ.)' 
,;0' θ'μοιτ6, ,;ινο, ιί, -Ν-, Ιχ 'tLνo; Ιλλ. -e1fI ,F· (- ώς πρός τό έξ aύτ~ παρόγωΥα βλ. ίν lι, •• 
In;erlor)' δ 'tuno, χ-ιιΙω• ί~Iy'Ι ',ηαι~ ί, O.)el't. ιΙ, xiρρoς, ιit"l:. ιiν't! χΙ,σο, (βλ. λ.). _ 
'0", ιiΡ1(. θιμ. ιΙ, -ο·, 10';11Ι *xie"fI·Fo-.: οοινοχρ. xcρoaioι;, (σ), ο .. (χΙ,.ο,)· ό τι\<; χέροου, ό της 
hrΔsνό-ll . ξηρός, ό «στεριανός», ό έκ χέρσου ,~.I. στερεδς 
IΕράών, ο., γιν. -0 .. 0" δω:>. ιiντ! x-eelow (βλ , λ). γι'ις) συνιστάμενος, ό διαμένων (ζων, εύρισκόμενος) 
χcρΙ-δριις . -οv, δ (xeie+ιleaeBi'.)· ό δεξιός τήν έπl της χέρσου (έπl της ξηοδςl "Ge"I"" x-I.σoι~o, 

χεΤρο. ό έπlδtξloς εΙς χειροτεχνήματα (εΙς fP'r'Q -πτηνό της ξη;:δς (cπουλ!ό της στερ!δς»), 1'1 οιν-
γινόμε;vα διό των xEIp(jv). 1:lθίοιι πρό, "Ι:ό Ge",6a, λιμ.σϊο, Ι ,φσ χιισσίσ (ώ~ 
IEρΙ-φiίρής, έ, (xBie +- φ6eω)' ό rr.\ χειρl φVif1-- χοιΙ νiίν) ίν "ν'nθίοιι πρό, ,;!L nι~lι .. ιi χοι: ιι ;:ι ό; 'toι 

θεl, , ό ζυμωδεlς διό των XEIp(jv. -θcιlάσσ&σ ιι ώο. έπl των διαβιούντων • καΙ έργαζσμ~-
XEρμδlιoν, ψ = χεeμιi, (βλ. λ.), μέ'r'ας λιeος, νων έν rr.\ ξηρζι ίν ιiντιθίοεt π .. ό, τους 8αλασolν~ς 

όπσΤοl ήσαν οΙ ύπό των Όμηρικων ήρώων ~Koφεν- (τούς ναυτικούς) "μ,;φρ., x-Iσιsϊo. ΗVμα o~eQ~ov ::-~ 
δονιζόμενοl κατά των , άντιπάλων τωΥ' διν ιΙνοιι στρατός ξηρός, ίν ιiν-ι;ιθ_olι π~ό. 'tόν σ~61o". 
~πoxoρ. -ι;oiί χ-eμά" ιiλλ' o~~. ,;oiί iIttG. χ-eμιίιJιο, ΧΕρσι:ύω, μιλλ. -οω (xieoo,)' ιiμ't6., ζω Τι κεΤμαl 
(fjA. λ.) , έν r(j ξηρζι, διοτρ/6ω έπί τrις ξ()ρδς Ι μένΙοΙ χέρσος, 
ιcρμδδιος, σ, ο" (χιιeμά,) ' ό έχων τό μέγε8ος παραμένω χέρσος (6καλλIέρ'{ητος, δγοvος).- μτδτ. , 

r, τό σXrιμα (τήν μορφήν) χ-eμιίΟΟ, (δγκολ/80υ, κα8lστω τι χέρσον, μεταβάλλω τι εΙς χέρσον, κα8. 
με'r'όλου λΙ8ου), ό κοτόλληλος διό νό τόν έκσφεν- ιστω ξηρόν καΙ δγονον. 
δoν/σr;ι τις. ' , χι:ρσόδΕν, έπΙp~. (xiefIOf)·. έκ της xέρ~oυ, έκ της 

χι:ρμάς, ·άOO,. 'ij' .J./60, χειeΟπλ'l6t7" 6. ήj ξηράς, ίν ciν'tLetoe t πρό, ,;ό «ιχ 'tij, 8οιλ:ισΟ'ljς:- Η έκ 
χ,ι,Ι βο.σι:άοαι Νσld"lιλέσθσι δV_.~σ{ n,_ ('801.11(.), τrις 'ι'ης (ItciAtν ίν iv'tL~Loιo'toAiJ πρό, 'tό «ιχ 'tij, ... 
πέτρci, χάλιξ, διαστάσεων καταλληλων διό νό έκ- λι:iooη,~). 
οφενδονΙζεται ύπό ΌμηρlκοΟ ι'ΊΡι.ιος, σχΈδόν όγκό- χι:ρσόδΙ, ιiπΙρρ . (xcefIo,)' έν rr.\ χέρσ~, έπl τι'\ς 
λl80ς [fι ΊΧ ",oiί Χ-Ι" ί'tι.ιμολ., χοιθ' 7jν χεeμά, οr,μοιΙ- χέρσου, έπl της ξηρός. 
ν.ι λΙθον τόν όποΤον δύναται νό xωρέσr;ι ή χεΙρ", xipoov-ΔC, ιiπΙρp.· πρός (είς) τήν χέρσον, πρός 
sΙνοιι λΙοιν ιiμφΙ60λo~' πιθ. ax τΤι, Gtu",Yx; ~Ιζη" ί; 71; (εΙς) τήν , ξηράν. 
Υ.:ιΙ τιΧ x-ed,! xBeoOO, (βλ.λ.) μlι~ πoιρεμ~oλYι;; Ινό, :μ-]. ιι:ρσο-νησfτιις, ιi",τ. χι:ρρονιισ-, -ov, δ (χ-,06. 
ιcρμαστιιρ, -;;'0" δ (χ-ιμσς)' ό σφενδονητης, .."σο,)· ό κάτοικος της Θρσκικης ΧεΡ:JOνήσου. 

δ έκσφενδον/ζων 11 ώ; ιίΡOlιν . έπΙθ . χεeμιισπ,e ea• d, χι:ρσονιισο-cιδι\ς, _, (x.etI6 .. "tIo, + _1&0,)' ό 
=τό λωρίον της σφενδόνης, δι' ης έκσφενδονΙζον· ι δμοιος ποός χερσόνησο ν, ώ, κοι! νiίν χεΡ,ΟΟνησο:lδι')ς. 
τοl λ180Ι. χι:ρσό-νησοι;, "ττ. χι:ρρόν-, 1J (x-eoo,+.."fIo,)· 
ICpvIις, -;;~o" δ, χοι! δωρ. ΧΕρνάς, -ιiτo, (χιΙι)' ιίι, xιzl νίlν, χερσόνησος, ή χέρσος δμα καΙ νfισoς. 

ό όποζων έκ ,-rις έργσο/ας του, διό των xEIp(jV ή oxc;oov νήσος, λοι,;. penlnsul •. - ώ; χύρ. δν . x.e' 
του , ό άποχειΡοβ/,στος , ό Χειp(jναξ 11 ένδεής, πτω- σ6",1αο,=ή epQKIKr') Χ., ή έκτεlνομένη κατό μ"'κος 
χ6ς.- 11 ώ, ίIlΙθ. , ένδεής, πτωχός [δ~' ί'tι.ιμ. βλ. , τοΟ 'Ελλησπόντου Ο XlefI6"'1fIo, ίχοιλlΤτο ίιο. χιι! 11 
x·e"";τrι,]· Ταυρική Χερσόνησος, ή KPIμqI(). 
χcρνιίτης, ·ου, Q'=xlle",;, (~λ. λ), ό ζων έκ τtΊς ιι:ρσονησ-ώδιις, ιi~τ. χι:ρρον .... , ι" 'O'JV1lP. ι1ν-;Ι 

έΡ'ι'σοΙος των χειρων του ,- • θηλ. x-e"';wa,, -ιOO,' χιιιαο",1αοειδη, (Ρλ. λ.l . 
γυνη tΡ'r'οζομένη διό τόν κσ8ημερινόν της δρτον. ](E'I,�OI, ci't-Ι;. Xiρpoς, -1;. ξηρό γi'\, ξηρό, Vt\ Ιν 
Έ~vμ.: X-e"';~,1i, θηλ, χεe""τ~' (ό νή8ι.ιν '!'ό f- iν'tιθaοaι πρό;; τΥιν θι:iλoιoooιν U xieoo .. ΙΝ"iομσι=φe>ό. 

ριον καΙ όποζων έκ τού προϊόντος της tP'r'aoIoς νω είς τήν ξηρόν.- I1 ιίι, ιiπΙθ.. Xigao" o,:~στε-
τ,ου) <x-e- (=x-lg>+""" (=νήθειν)' fIO,lIiPO:;YIiVr, δί ρεός, ξηρός (ίπΙ τΤι,ΥΤι>;): χέeοο,Εlιeώnσ=η ~πεl-
ιΙνοιι 1:& ciρσ. ΧΙΙ"';, Κ2' Ι χ-e),;τσ,' δίν ιΙνοιι ei πιθοινή ρος τ"'ς ΕύΡώπης. 2) ιίι, xGt! νiίν, χέρσος, όκαλ-
-IJ OI.101(ittOL; τι;ίι x-e",;, (έν τ~ οημοιο. «πένης») πρό, λlέρ'r'ητος, ξηρός, ,δ'ι'ονος, τραχύς, οκληρός Ι s-ά 
τ~ χιι) χοι: ΗΙχe"μι. ι IBeoo-fpημol τόποι Ι xieoo, Αιμι),,=λιμήν όποξη-

xcp-vIIciov, χοι ( χiρ-νΙδον, τό (χι,Ι? + "Ιζι»)' ραν8ε/ς. 3) μτφ;ι. , δγονος, οτεΤρσς, 'δτεκνος (ίπ! 
λεκόνη πρός νlψlν των XEIp(jV, λεκόνη πλυο/ματος. yl.lvoιLxιilv). 4) μι-ι;~ Υιν., ό έστερημένος τινός, ό 
χcρ-νΙnτομαl, μιη. -ψομσι (Χ8ι",φ), μίοον- πλύ- στερηθεΙς όπό τι. , 

νώ τός χεΤΡός μου διό κα8ηγιασρένου δδaτoς (χοιι • Εwvμ. , χΙισο" IΙ"ο,' χ-ισσϊο,' x-efIlVOJ ' Ι.Ι!-
μ~λιo~oι πρό της 8υσ/ος) U ροντ/ζω (καθαρίζω, έξ- 06ιιιι (π;;.6λ. '001.11( . • I';e· 'xi' .. o,_: OOΙ'JOXP. hόr~&te, 
αΥν/ζω fι ' Kα8lερQ) δι ' ήγιοσμένου Οδοτος, A",'t. hI'tyatl (σκληρύνομαι), zlve. z&rAtv&- (λ/8σς), λ2'Τ. 
lustr.r.,- • 'tQ &νιργ. XEe.In~fIII - ~υσιόζω μόνον horreo, hlrstltu. (λάσιος, τραχύ;ς, δύσκολος, όιι:αν-
ιτιι,," Λιιχόφρ .', 8ώδης), hlrtuI, hlsplduI, ποιλ-ιρλ. g&rb, ga~. ,g&rw 
ιiρ-ν .. , ·lβο" -Ι; (χl,,+ιιl,"ι»)' τό π~ πλύσιν • ) 

των XEIp(jv χΡησιμοποlούμενον Ο&ιρ, τό κα8.ηγια- (τραχύς), bret. g&ru (σκληρός, τραχυς (!οιπ . *ghtIVO-), 
σμένσν, ίιδωρ, διό τοΟ όπο/ου έπ~υνoν τός xετρaς 4ιrYλ-σ~; , ~Orst· Ι",π. *9her-, *if,ereι' ιtροχύνομαι, 
πρό η.ιν ξ)υσιων . .,... • ίν 'tljl ItA'fje, ' χιιι .. ιβ-ι=κa8aρ· σκληρύνομ'ΟI)'" I!ιΟΙΙ πoι~ιίλλ . PciaL, ghere- Ι9!νe-, 9hrδ., 
μοl (ό,vν!σμοl) δι' ή'ι'IOσμtνoυ Οδατος, λοιτ. m&lIu· gtv.-I,., tι, TtoιpiyoνtoιL '\~ gtJll. g&rth (6ΚΡι.ιΤήΡι"ν! 
νl&.I.Τ,1Ομιιι χι,.lβ!»""",όποκλι;Ιομοl όπό τοιού- δρός), μΙΟ-Υιρμ. gr&t (δκαν89, γt"ειoν στόχυος" 
τους κ a8αρμαύς , 'πομί.νω, άποrcλε;Ιομat< όπό ,~''''ι:x:rXOΚOKιιtαλ!ό»), gr&n, gr&n. (γένεlον, δκανθα), 
σκευτικός ,τελετός, ιtol, ~uoΙi::ις (tuStiUI'tO δ' ,6- ύ~ · '1τcίλ-:Υaρμ. or&n&, "ΥΥλ·οοιΙ ironu, ItoιA-norr, ' oro,n 
!'λιισμό" oδ1:~; ~,I, 'tc!~, δ,~4ξ.y~ ,,",,ν,~. ι- , (μύoτaξ), ίρλ. orencl (μύοταξ), 9011.' bret. gr&nn' 



xcρόIριov -ιιιpcιμl»ς 

(-l«τ. clllum, p_rpebr_, δ"λ. ΒλέφαρΟν) Ι ... ΧΟΙ τ~, 
συπ ..... ταυ πρό, τό Παλων. grot, Τσεχ . hrot (Ιαιπ. 
·ghr.fo-) (-alχμι'\ Βέλους, άκόντιον), ποιλ-αλοιυ. 
gr4nl (γωνΙα), πoλcιιν. gr_n' (γωνΙα, δκαν8a, όρο. 
θετική γραμμι'l)' βλ. χοιΙ XOIeIίf:, χιl.eμ". 
, ιι:ρύδριον, τ6, 6παχαρ. -τ:αύ xeίe' μικιΧι χεΙρ, «χε· 
ιΧικιι. 

xcacfu, ίφιτ. τασ χΙζοο (βλ. λ,)' fxw διό8εαιν νά 
όποπατήσωί λoι~. c_c_turlo. , 

ιcϋσι, ιι:ϋσν, χcϋι:, ίπιχ . ιiπρφ., Υ' πλτιθ. χοι! Υ' 
ί'/. ιiα::ι . οι' ταυ Χ8'»: 
χcϋμσ, ' .. τo~, τό (Χ80)" τό χεόμενον, τό έκχυ-

8έν 11 ρεo~ ρύσις, ροή, τό χύσιμον, ή σπονδή.- 11 
τό όγγεΤον, τό δεχόμενον τό έγχεόμενον δδωρ, 
λεκάνη, κύπελλον. 
ιι:ύομcν, ίπ. iντ! μοομι., ιιι' πληθ. 6πα1:. ιiαρ. οι' 

ταη ΧΙOl. 

ΧΕΏ, μιU. XΙcS, ίπ. χήοο Ι ιi6ρ. οι' 'ΧΜ, ιiπ . IΙ8να 
η xcVσ' πρασ1:, χ8ο., 8π. XWOtI' δltGιτ. χέω, ίπ. χειίω, 
ίπ. οι' πλτι8 . X.voμιyι· ιiπρφ. χΙαι, ίπ. xwaa' μ.χ. 
χέα" ίπ. xwas Ι 8π. μίσ. ιiό::ι. lχι;νάμ"" Ilποιθ1j'" 
μίλλ. xf~ομαι' ιiόρ. οι' Ixlfhι'" πρχ. "ΙΙx~μαι' Υ' 
Ιν. ;11. 6πιριι. HΙ~ΤO Ι dla. ίπ. ιicρ. δ' lχΙμ"" , ιiπιxν· 
τιi'ιν ίν 1:. Υ' ιiν. lxvτo, χντο, Υ' nA1jQ. lr;vtιr:o, - XV'" 
το, μ-,;χο ~μIf'Of:' ρι~. σ1jμ. χύνω, χοι! δή: Ι 8ΠΙ 6-
Υριi'ιν, xuvw, έκχέω, έκχύνω, άφΙνω τι νό έKρεύσr;ι. 
- ποιθ'lj1:., χύνομαι, ρέω, ρέω όφ8όνως, ά,να6ρίιω, 
άνα6λίιζω. 2) ποιΟ1jΤ., ύγρoπoιoCΊμαι, τήκομαι, λιιώνω, 
διαλύομαlυώα. ίπΙ .αlί j~iςpou, μιτιΧ .τ,ν PPOAijv, μαλα· 
κΙ;Ινω, όπο66λλω τήν τραχύτητα (τήν σκληρότητα) 
τήν πρό της 6ΡOXι'jς.-μιiσαν, χύνω τι δι' έμουτόν 
(πρός ώφtλειάν μου), χυρ. ίπΙ απανδιi'ιν πρασφιραμΙΙ· 
νιιιν πρό, .ιμijν των νιχρων Ω μι'1:ιΧ αυσ'1:. ΟΙ!'1:., χι;ι}ιι %Ιο
μαι .8Ηιί800ι-χύνω σπονδός πρός τιμήν τών νε· ' 
KρG)ν.- 11 ίπΙ cI.ιριων, χύνω, σκορπΙζω, διασκορ
π/ζω, διοοπε!ρω 11 ώα., ώ;; χοιΙ .& χ6ω, ' χ"-'νμι (βλ. 
λ. λ.), έπισωρεύω χώμα KOI σχηματΙζω γήλοφον 
\ τύμ60ν): τύμβο" χΙω=έγεΙρω τύμ60ν.. 2) χΙΙω 
loiiea=ρlnTIJ δόρατα 6ροχηδόν (τό έξακοντ/ζω τό 
εν κατόπιν τΟΟ άλλου όκοταπαύστως). 3) όφ/νω 
, ι νό πέσr;ι κατό γι'jς, ρΙπτω κότω, ρΙπτω χαμα/.
πι:ι:θ1j'" ρΙπτομαι, έπισωρεύομαι; σt.!σσwρεύομαl (εΙς 
τό αύτό μέρος) U ώα. ίν τψ ποιΟ., Βπ! ιiνθρώπων, χύ
νομαι fξω (<<ξεχύνομαιι) ώς ποταμός, έξορμώ εΙς 
πυκνός μόζας (καίό στΙφη).- 11I μ.φρ., _π! Υιχων, 
έκπέμπω, παρόγω, cβγόζωι. 2) άχΑ"" .. ατ· dφθαΑ' 
μI1w x~xύνω σκοτεινήν όχλύν έπl τών όφ8αλ· 

'μQν, έπισκοτΙζω τήν δρασΙν Τινος, τόν κόμνω νό μή 
δΧέπι;ι Ι μοο ι)lec (δμ1jρ.)=σκορπ/ζω γύρω όμ/χλην, 
κόμνω νά όπλω8t:1 πέριξ όμ/χλη.- ποιθ1j'Ι., χύνομαι, 
όnλώνoμαl: ιΙμιρι U οι θά1lClΤΟf: ρτο=περl αύτόν 
δέ έχύθη (ήπλώθη γύρω του) ό Μνατος Β Ζλλ' /3. 
μ~, _1ι" χντο dt},-πάλιν ή όμlJςλη διελύ8η (έξ· 
ηφανΙσ8η). 3) ίπΙ πρααώπαιν, ιΙμιρ αvτφ χνμΙΙ",,
χυθετσα nεpl αύτόν, nερlxυδεΤσα περl αύτόν, περι· 
πτυχθεΤσα αύτόν 11 ίν .ij μτχ. ποιθ. πρκ • .. εxνμέιιo~ 
8Τ' τι-δλως παραδsδoμένoς εΤς τι, Ικδοτος εΤς τι. 

ΟΕννμ.: xιlιιo' xVr:ea (Ιαιν . ..68-e'l)· χ6τρο, (ίαιν. 
HV"eO~)' z;il0" xfιμό,· poι~' ρτΑαιι' ΧVΤΑόοο' xv' 
τUζ.· %"τO~=Cloιναxρ. hutά-l) ' χιίδη" (~ωρ. χν"αιι)' 
x,Hσl-r (πr-δλ. ΝΟ%,*, Ηοχνδιω=έκρέω όφθόνως, 
Ήαιιχ. CNOxV' _Α6, nΜίeε,)· Xεiίμα=CI~νσκρ. hO·· 
m_n- (σπονδή), πρδλ. ψρυΥ· cζ8Vμιίιι' Πι" n71Y'1Q, 
θριJx. c~neaICl' x1iτρ,,- (.gheutr)· χ60" XΌtί~· χο,,' 
xo.vs· ΜCΙιιoι' ιοιι.",,' x6cσ, xσιWnιμι, xω1'tιVω· χώ
μα' πρδλ. σοιναχΡ. juoo'ti (δύω), htiyete (fXIAJ 8uσια
σ8t:!), hδ'Ι_Γ- (ό δυ:Jlόζων), ϊί'·ΟΟΙί·1;ι (σπονδή)(: ίλλ. 
xWas), hι.ν_η_,. (δυσΙα), Ζινδ. z_08r_- (σπονδή), 
uotar (Ιερεύς), ιiρμ: j_wnem (κσ8αγιόζω, 8uσ:όζω, 
rιρoσφtρώ), ιiλδ. dUI. (κηρός), λι:ι: •• fίi-tls (προχόη, 
ι:μπρ/κιι) fiitIlls (εCιKOλoς εΙς κενώσεις, εύKόλc:.ς χυ· 
νόμενος, εδ8ραuστoς), .xfUtI (-.ffusl), Ιοιπ. ·gheu
(χέω, χύνω)' πρδλ. 'Ιό ίπιχ'1:. *theu-d 'ν .φ λοι'1:. fun· 
do, πρχ. fiidr (χέω, σκορπ/ζω, όπλώνω); ΥΟ.8.. glu· 
._", 4πλ·αoι~. Ζω._", πacλ·ΥΙΡμ. gtoz_n (χέω), π«λ
norr. 916Ι_ (ριnτω)" Kρf5λΌ χοιΙ 7,f1Nμd. . . 

, χιιΙ-σΡΥός, 6ιι~ χοιΙ δαιρ . ιδλ- (%,IAt7+~,,6f:)' ό 
Ιχων ταχεΙας τός X"Ad~ (τ. i . τός όπλός); ό ταχύ
πους n %'ΙΑαργοl 8μιΗαι -= δμιλλα (τ. Ι . όγών) τα· 
χέων Τππων. 

XιιλCUΤός, ", 6 .. , Ρ1jμοιτ . _πΙΟ . ταύ %'ΙΑ.νΩ> (βλ.λ . )· 
πεπλεγμένος, πλεκτός, διπλωμένος, cδιπλιασμένσςι. 

χιιλcύω, μιλλ, '000 (%,11,,)' πλέκω δlκ τυον, πλέκω, 
συμπτί,σσω, διπλώνω. 

ΧΗλΗΊ 'ιι' rb, ' χacΙ "iίν, χηλή, οπλή Τππου Ο ώα. δ
πλή δισχιδής, ώς ή τοΟ 60ός Ο ίν .φ πλτ,θ. Χ,ΙΑαι 
xoιAol)v.oιtxoιL ΟΙ δνυχες τών πτηνών. η ΟΙ δνυχες 
λύκου, η τοΟ καρκΙνou «-τό δόντιαι.- 11 χ,,1ι) ίχα· 
λιΙτ'.) ώσ. xac! ό λιμενοβραχ/ων, έπl τοΟ όποΙου έκ
σπώοι τό κύματα (πραψ~νω; ~ιότι ιiπατιλιΙ πρ?ιix'Ioι - ' 
Cιιν δμ.αΙι:ι:ν πρό, .Τιν δπλijν .ασ χοιρχΙνου π. χ.) D πδσα 
προεξοχή πρός τήν Μλασσαν. η σύμπλεγμα προ 
εξεχόντων 6.,όχων δρους τινσς, όποτελοΟν προ: 
πύργιον. 

. Εnμ.: χ"λ", δωρ. χ0111 (Ιοιπ. -Qha·(χalνω)· βλ. 
' ιν n",1, χαΙιιοο, χι%α, χλπ. 

χιιΑΙν6ι;, ή, 6ΙΙ'=%'Ιλ8vτόf: (βλ. λ.) 
ΧΗλΟΟI, ·οίί, δ' μέγα κιβώτιον, Koσσtλλα , (πρό, 

ινοιπόθΒαιν ίν~υμOΙτων. αχεπ:tσμiτων χοι! ΙΙλλων Cιχιυ6'lν) 

Έ~μ.: %,I10f: ' (Ιοιπ . ·kh1i-, ·the· (χαΙνω), πρδλ 
'Απολλ. Δυαχ. cά "'ο n;f: διαoτάoι~ Πί, Ηατcl τι). 
Ιιιοιξιιι yιιιoμty,,~_· βλ. χι:ι:! %'ΙΑ", 

11\ ... , 1) (χαΙιιOl)' τό χαΙνειν, τό χόσκειν, cχόσκι, 
σμοι. 2) είδ~ κογχύλης, «χη66δαςι, κλη8εΙσης 
οΟτω έκ τοΟ χαΙνοντος όστρόκου της, λΟΙ1:. ch_m_. 
3) μέτρον fxov περΙπου τήν χωρητικότητα τoCί 
6στΡ6κou της nμ", (cχηβόδαςι) . 

Έτνμ.: χ"μ,,' π~δλ. Ήσυχ. cnμ,,' χιi"μ,,'.l'Ιec~ 
μl,-' χ"eαμΟ~(βλ. λ.), πρδλ. Ήσυχ. cχ"ecμ6f:' ι) n;. 
"f: διιiOMΙΙΙΙ~-' χώc!αs,χώeσ' Χ'ι1",διιιρ . μλll' μ,,_. 
χαΙ'ΙΙΟΟ' πιiν'Ioι '1:οιητι:ι: ΠΡ'J~λθαν Ιχ '1:~να; ~αιαιαι; ~., 
gha- (μI,lΟΙΠ'1:. βι:ι:θμ. ghδ., 'Qh •. ), πρδλ. ποιλ·ηΟΓΓ. 96-
mIr, gόme, ποιλ-Υιρμ. guomo (όνόκτορον), (·ghDmen.) 

λιθ~ gomur'Ys (όνόκτορον), λιττ. gάmurι (ή τραχεΤα 
όρτηρΙα), ποιλ·ηΟΓΓ. g_n (τό δνΟΙΥμα τoCί στόματος) 
(πρδλ. χά"ο, = "τ6μα), g_n& ( ... λοι •. Inhl_r.)· βλ. 
%άο, χαιΙ xaeάs. 

ΧΗ'Μ, δ καιΙ 1) , Υιν. x",,6~' ιiνώμ. ΟΙΙ'1:. πληθ. xi-s' 
δωρ. χάνο (χαΙ'ΙΙΟΟ, Ηέχ""α)' ώ, χι:ι:ί νilν, ή χήν, ή χήνα, 
«όγριόχηναι Τι χαιΙ ή ~μερoς χήν (όναμοισθ.Ιαοι 06τ. 
ΙΧ '1:ασ ιiναΙτιιν , 'Ιό δυσοινοιλόΥω, μίΥΟΙ ριiμφo, τ~). 
λοι'1:. 4nser. 

ο Εννμ. t vJyι ι ποιλ · Υιρμ. g_ns, ιiyyλ·σoι~. Σόι, ποιλ· 
norr. gάs (χήνα), ίι:ι:π.Οιμ. *ghAns., πρδλ; ώσ. σοιναχρ. 
h-.s6-1;ι, hA,Sl Ίχήν), z.y~ . zae. zvpe (χήν), λοι'Ι . 
_nser, -eris (*hAns·er), !ρλ . gelss (Κ.λ •• *g_ns-I-s) 

• δ · ' ! 

-κύκνος, λιΟ. z_,5IS, λ5.Τ. fUS5, πι:ι:/. , πρωσσ. sansy 
(χήν) (1:ό ποιλ·αλοιυ. 94.ιί-χήν, ιιΙνοιι πιθ. δΟΙνιιον ix 
ταiί ΥΙΡμ.)· 'ιι ix '1:oίl χαί"ω' χ«ο .. ω ίτυμ.ολ. ιiμφισδ1j' 
'1:ιΙτι:ι:ι δπ6 .ίναιν πι;οτιμών.ων 'tijv - ε~ όνομι:ι:τοπαιΙ<!Ις; 
προίλ ευσιν '1:η; λ. , πρδλ. μισ'Υερμ. gagen, νεα · Υιρμ. 
gAckern (κακκαρΙζω). 
ΙΙΙν-δlώηηt, ·ε .. ος, δ (xι)ι+ιU.ώΠ,lξ)· εΤδος Αί , 

Υυπτιακης χηνός ζώσης έντός όπών. 
lιlιv,cιoι;, σ, οιι (ntI)' ό της χηνός, ό όνήκων 

εΙς τήν χηνα, ό όναφερόμενος εΙς τήν xι'jνα, fj ό 
δμοιος πρός χι'jνα, λοι'Ι. _nserinus. -

ιiιvcoc;, ", οιι, Ιων. ιiν.Ι χ"ιι.ιο. (βλ. λ.). 
Xιινfσιιoι;, δ (xιJ.), ()ποχα? .αl) χι}" (βλ.λ. ); νεαρά 

(μικρό) χήν.- n μ.φρ., τό δκρον τiΊς πρύμνης πλο/ου, 
διότι "το ύψηλόν καΙ έκυρτοΟΤΟ δnως ό λαιμός 
χηνός. ' 

liιρ, δ, Υιν. %'Ie6s' ό έχτ.νος, ό , άκαν86χοιΡος. 
«σκαντζόχοιρος ι [δι . ίτυμ. PA. 'xiecrof:]. 

ιiιρσ, Ιιιι ·ι. ιiιΡΙΙ, 'ιι. ' βλ: XiίeOf. 
ιιιράμlιι, t,. εΤδος 'κόγχης tκογχυλΙου). 
ιιιρδμο-δύτιιι;, -OV, δ ' (%",ecμο~διίιιο)'ό -εΙΌΔΎΩV 

εις όπάς [·tι- φυαιι, ω.λ~ ΙCΟΙΙ ••.. ~ιiριν τα!) μi'1:~oo]. 
ΧΗΡ. "'MO'l, δ' 6πι'!, cτρ(ιna'ι, σnι'!λαιoν, Κ"οΊλωμα, 
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χόσμα, ρωγμή. [χ",ομ6,' x",oμl, (ιςλ'-1:ό δα,;ρ~xoν)'ιι.ιι, δ.ρ, ciν-u ,-ι .• ".", Υ' tν. , !,~~, , ιίορ. «' 
δι' '1:tιμ. βλ. 'χ';μ,,]. . ' 1:~ . ιlnP8. . 
ινστο. 'π. Υ' Ιν. μ6ο. ιi6Ρ • . ~' 1:01) JcI~,C!It. . : .. ιΙΙμ614ς,~,·.'" ,lo~I)' χαμηλ6ς..ό έγΥίις πρός 
nρc'σ, fι (X"ι'n'ιllll)" άι, xcιΙ νl)ν, χηρεΙα, ι'\ κατό- T~ ~, ό ΙPnωνέΠl.Τ91Hδόφouς, ·έπΙπεδqς (-Υ8Υ· 

.οτασις της χήρας, λcιτ. νldυlΙΔΙ 111 τφρ" ·fλλειΨις. ciντιιι. 1:/J ύψηλός) a ,μ.1:φΡ." fimω.ν, χαμερπής, ' ταπε.ι-
jφCιoς, ο, Ο". (v;eo,)' . ό XΗΡΕUμένoς ιι μτφρ. , .~ .νός, λ~τ, tunllis [δι' ίτtlμ: βλ. xfoιIι", xqμaI). 

έότεΡημένος, όnωpφανισμένoς. . . ' 181'1; 'π·Ιρρ., 'I(ΤΙ'l:. ΙιΗ, (.βλ. λ , )' άι. xcιΙ ν.tI~, 
ιιιρclκί, μιΗ. -0ΙΙΙΙ (xiίIo,)' ciμ'l:δ., στεροΟμαι, όπα.- )t8ές, έx~ςι .cτ!\ν ήμέρα που έπέ~.σξ;a, cτή x8εσινiΊ 

στερούμαΙ, τινος (μι,c'ι · ·(ιν.) . εlμαι fρημoς όπ6 ,τι: μέραaΟ neιIιrι'; ' 'Ca ΝΟΙ xlJoi,fι x6l, 'C8NO; nflιlι,,
",oΌC .ι,,~ x"en'ιaJ='" νiΊOOς σtερεTται (εΥναι 'χ-δέι; , ΚΟllJpσχ~tς. --
fι;)ημoς, κενή) όν8ρώrιων . 2) ιiπoλ., fx IoJ . όtιoσtε· • Ε'CVμ., χ"",, Ιx80B~ (χcιτ ' iνcιλΟΥΙcιν πρό, ,;ήν «ν
ρη~iΊ τοΟ συζUγoυ μου (Τ; τiΊς συζύγοι,ι μου), ζώ ~ν ·'ι:ια,;οιχΙlιν ι,,81,,0, ι Ν8ί1ίΟ, I ' x"ιζcί' χ80ιζό, «χ80,Ζ. 
χηρεΙQ, εΥμαι χήρος (fι εlμαι χήρα), ·Vidu.US(-a) ·'SUIn : δ6,), %80'ζ,,.6,,, x8>coa",6c' χΗ, .ΙνCΙ\ 'ι:ΟΠ. ία,;ΙΡ"!1169Τι 
11 στερσΟμαι των γονέων μου, εΥμαι όρφανςις, εΥ; τοll πρoαφUμcι,;o,: . OCΙ'iOKP,'· hΥάh, νιο-πιρα. d'i, drg 
μαι όπωρφανισμtνoς. 3) 'φ έν .. έρημΙQ; ί:ω .όπο- .(d-(..gh-), πcιλ-λcιτ. ".r_ (*t}esl), herr, λΙΧ'l:. : h~ster
μενονωμέ"ος.- n μτδτ. , όποστερώ τιν.α τοΟ (τiΊς) ηυl, ΥΟτθ. · gt'strAdagB (ά'ϋρlOν); «ΥΥλ.αιιε , zeos.ra, 
ΣUΖόγoυ, κα8ιστω τινα χηΡον (χήρον) 11 στερώ τινα πcιλ-ΥaΡμ . gestaron ιχ8tς), πcιλ -nοrr. Ι gόer, πιιλ
των' γονέων του, όι'ιορφανlζω Ι τηρώ τινα έν όπο- o"tlTί~ . r gar ω~tς),'; ,iλ&; σΙe '(χ8εζ)ϊ παχ-ι"λ. in-dhe, 
μονώσει. 9αll . do8, πcιλ-corn. doy (χ8έςι ' -πρδλ. ιΟο. ga~1. η_l-

--iιίPIί"""., Η, ΙlΙΙν. civoτ! x"e8,0, (βλ. λ,) . • thiwyr (χ8tc;τό .6ρόΔU); ,ι; !ιιπ, ~ghjes (*ghdJ-s) 
ι.ρος, ο, ο,, ' μaτι!ι Υιν. , ό έστερημένος τινός, =χ8ές. . 

6. όΠΟQτερη~εlς όπ6 τι, ό στ~ρo.ύμεν6ς τινος. λcι-τ. ιΙCσΙνός, .. , δ. < xlH,)", άι • . 1(<< Ι .. νi)ν, χ&σινός" ο 
vldws 11 ιiπoλ :, ό όποστερη8είς τοΟ (της) σuζύyoυ, τiΊς χ8εσινης ",μέρας (<<της ήμέρας πού μδς .:πέρα-
6 χηρευμένος; άι, xcιΙ νσν xiΊρoς, ιxηpευόμενoς~ U • oεa) ιι ι) χ6ισι.ιιι} Ηeα,~Jir .. -ή · χδεaινι'ι ' μέδη. 
ό όποστερη8εΙς των Υονέων του. ό όΠoρφaνισ8εΙς, ιιιςά, _πΙρρ. βλ . .. x80~ζ6,. 
ό · όρcpaνός.- • 11Ι. oUo. ofι ιι\ρσ (!.ων. ιι\ριι). ώ, xcιΙ ιιιςΙνΙΗ;; ~, ·6.·-=χ6eσ,,,ό, (βλ. Ά.) , . 
νΟν, χήρα, .. ης όπoΙaςόπέ8ανεν ό· σύζ-uyoς, λcιτ. Ι r6ς, .Ι. ό 8οέ . . 80 .ι~ (ΩΑ λ)' ό _ς 
vlcil& n ix : τοσ Qr.jA. oUo • .,.1.,... ίαχ"Ιμcι'l:Ιοθ'" ιίl(OλOτlθlll, ' ι ι~ 'Ι," (χ ,)' oc οχ EO'tr~ ... ., .. ι 

,.'1 .. - ., x8εσινiΊς ήμέρας n χ80,ζό, n6,,0,-6 κόπος τf\ς Χ8έ,ς 
.;ιι ιiρα. δ ι4ρος ( .. , χcι( νυν). U I(CΙ~! τό nAato,;ov μ8Τc'ι ρ+,μ. ώ. 'Π\ΡΡ" ~ιχ?ιΎορi : ' χιΗ'-

'.ι:νμ., v;e~~' ztJe'7, χι)ιο ' x"eι1Xιιι' 1",6. (βλ. "ι),lβ,,~qπiΊλ8ε , χ8ές Ι '1:« o~. i80.,δ," . ~iιΙ .i'B".td 
λ;),' λOt~. *herQ- 'ν -τlj\ heres- δι' 'τtlμ. βλ. n'Co'. ' . ~Ιντcιι μ8'1:~ 'πιρρ. ''1'1 .. (=Ζ""'): χ,,"ιζα 1:.: _l-ne--
ιιιpόω,~8λλ. -ΦoIIII' ιi6ρ. 11' Ix';elllloo , Ιπ, Iι),ι:ιoqo· ,ο-χ .. , ι:. ΝΟΙ neon,r-..x8tc;. καΙ προχ8ές. 

πιill: ' li:ιtedι8oι,o; (πιο,), , Ι μ,l:δτ., όποοτερ<;ι, K~Ι- " IΝνιος, (ο), ο" <χθώ,ο) ' 6 έπΙ τiΊς γ,,:; "ν, ό έν 
oτQ Τινα Ιρημον, τόν όπομονώνω. 2> μ8Τ« τιν., 1'r.i , '{~, 6 έν τοτς κ6λποις τiΊς ,γiΊς, ό ύπό 1ι'\ν yt\v, 
όΩooτερQ τινα 6Qό τι, τοΟτό . στερG;, «τοΟ τό ·παιρ. όπ6Υειος, όΠόχ86νιος, καταχ8όνιος, I(lJp. 'πι τΙΙν 
νω.· : · ~.c.;o, clHflcii" ιχ",άιfJ.,,-τό ·"Αργος- όπέμει- θ8ΙΙν ~ol) ·*~otl: 8o.o·l χ806",ο,-οl τοΟ κάτω Κόσμου 
νεν fρημον · όν8ρώπων U όπoστερQ τινα . τοΟ (,τiΊς) 8εοΙ, 01. ύποχ8όνιοι, i. ιx !. Inf_rl ιι Ζ806"ιο, 'EePo;;, 
σύζύvού, κα8ιστώ τινα xi'\ρov fι χήραν.- Ι , ciμ.τδ., ι;ις ΨUxoπoμπός (όδηγών τός Ψυχός εΙς τόν • ~δην). 
11Ι' '1:6 Χ,,18'1ΙΙΙ (βλ. ·λ . ), διστελώ έν χηΡF;.ΙQ. ζω έν - 11 ό' όνήκων εΙς τήν yrιν, 11 6 έκ τiΊςγiΊς προερ
xηρεl<;ι. εΤμοι xf'ιpoc; (χήρα) Ι εΥμαι όρφανός ιι οτε- χόμενος(ίπΙ των τιτιχναιν άι, υ!ΙΙν '1:'1' Nj,) Ι 'πΙ προαιίι
ροΟμαι, εΤμαι. ένδεής. ttJIIY, 'άι, τc έΥΧώριος, έντ6πιος. 2) ίπΙ ΠΡCΙyμ;, 6 
. ίιιρωστι\ς, -041; δ '(x"'16.)· πλό .... ιος σuyγενής; tκ rl\c;. γης, ό γήινος. 
κληρσνομων τόν 8aνόντα xiΊpoν, έν έλλεΙψει πλη~ ιΙΟνο-στ ..... ι~ <-%8oc»t+o'CIβer,,)' ό πατ"" την 
σ~στέρων' συΥΥ·ενων II(CΙ~' Ιλλ οtl" άι; ,;ό · ιJ,φa"ι- yl\v, ό 6αδΙζων έπl τiΊς yiΊς, ό γήινος (ΙΙντΙIΙ. -τ. 
mr (βλ. Λ.), . ό tvεp'(QV ώς έπΙτροπος χηρών καΙ όύρόνιος) . 

όρφΘνCιν. ιΙOνo-τΡCφίις, .r, Υιν. ·Ιο, (x6Ωw+τfIφαι)' όέκ 
'B'CVμo : . ne-nt,· . -CIOσ'Ct), ( *·4!b·ιJ.;ai (ή πρδ~κ; rl\c; YiΊς τρεφ6μενος 11 ΤfX]φεΙς, 

τοΟ λαμ6όνειν, τΟΟ ι:lσπρόττειν): οllνΟ1φ. I-tt.- Χ.Ω'Η -f" Υιν. χ8οο,,6,·. ή yi'\, τό fδαφoς Ι 1806". 
ΙΙιιπ. *-a-to-s ΙΙν 'i/J ocινάxρ. deνά-Ιta.,.1;ι=δεδομένον. "wι,=ν6 εlσδύαl) τις εΙς την yiΊν, νά Xω8ι':j εΙς 
έκ των 8εων), (ix ρ. dδ-, de-)' Ιo~αι ' λοιπόν ίar.π. τήν yl\y, νό όπ08όνΓ,ll ~n~ x800,,~, Ha .. ev"'.a,
*~herod- < *gΜrό-+Ο-d-: h~r!s, -edls < !cιπ. * ~he. Υά Ό KΡUφ8ι':j όπό τήν y~ν, .νό' έντaφιoo8ι:'j. 2) οΙ 
red" *ghero+e-d- (ό λαμ6όνων :τήν κληρονο,μlαν), . ~n,) χ800"ό,=οl ύπό την νrιν, ΟΙ έν, τ«;l KότωK6σμ~ 
πρδλ. ocιναχ". daYidiJJ, (6 λαμ8όνων .TQ κλrjPQνο- ζώντες, ΟΙ έν τ«;l ~,*-δQ; ΟΙ τε8νεωτες, φΙ σκιαΙ, οΙ νε· 
μικόν του μερΙδιον), -τ. Ι. ' *diyiJ- . (κλl1ρονόμιΚΊ', με~ κρσΙ, λcι-τ. lnferl.- 11 ",ri'\, προααιΠΟΠΟΙΤίμΙν"l άι,8εό. 
plςI-Hi- da- ό λαμ8όνων)' βλ. xij'Co,. , - 11 ώρισμένον μέΡ9ς της yfic;, ' ώρισμένη x~ 
. x"ciτc, διιιρ. XCΙ,;Ι!Ι ΧΡ!ΟΙ'Ι, ιίν1:Ι ",.l lJσ8Ω; μaλΛ. • B'CVμ., IIJόιw « *χ8οωμ ·πρ6λ. χcιΙ x8oaμa16,' '1:0 
~o!> Τ"μ, . ..:,.. iπaειτιtllTj xar.! 81' ,;&, ·λοιπ«, . π-τιίιαaι" δπ~ CΙtlν,δT, 

ιίiτις, -,ο,, ΙΙτ-τ .... " 'Ιι · -Πι:όt Ά(βλ. 'λ.) , jιcιl ιl, . 'ι:ό ί'ιiw (*χιιιιιμ, XCΙΙ 81, ,;ό ιl" "',~ Υιν.'", 
~ήτoς, -80" '1:6 <lοι:Ιφ)' στέρησις, '~λλειψlςl ~- (.sem->, T8:W. x~ (!IIn: .. -*~c!hΙP~, , ocινoxp.:k,IiI;ι, 

δεία, όπορΙα (μιτc'ι τ-ν.) ciπcιΥt!,ijν μ6ν!)ν ίν- 't1l δοτ. lιfτ.ί~ . .11:. t,ιιm, τοπ. t,άml (*~dh'm-I), Τ8ν. ιφήά1;ι (γη), 
xtίι:~. , 'COιoiίδ' '"δeό, - Ινει<α έλλε!~ (f! Ινεκa Ιρλ. dii' (τόπος), cιlτ. doη(θtσις)ί δo~ dun' -:-Z~ 
όnωλεΙας, ξ)aνάτou) τοιούτου : ~νδPός Ι t'f1(' (I.:\I~ .... (*x806μaoc, αcι~o.ρ. t'άmY.-J, (έπΙγειος)-· βλ. 
~oτ. το& ' xίJiar) σvμμάx- - Ινεκο έλλ'ξ:ι.ι.:ως σuμ.- ΜΙ χσμ.σΙ. . . 
μόχων. " . . ~it·(AI, '~cι,;. κροοφ., Ιν τοι, "'1"" ' ~IΙ :(βλ, wJ. .. 

• E'CVμo,. *πτο, (μ6νον 'ν -Τ~ . 00'1:. ~~8ί.- zιtι:.)· -Ι)-lcι". *ghl, αcιν01ιρ. hl. 
x" 'C,,, 'ιι' xcίτo" W' χοτΙιιιι, χ.τΙζ.· neo, (βλ. Λ.)' . jr, 'ι:ό (ιixριδ6αΤ8ΡOν 'xch, '1:6 ' δνoμa 'l:oΙS :ypιtμμa,;o, 
XClllflL,' loιιeί,IIII, xόieo" χάι,ο· xι»g4.: αcι~xp. Jό~ Σ, ιτροαt.θ6ν-τος; 6πδ 'ι:ΙΙν 'ΕΗήνιιιν, _ι, 'Cό .6π·, ~!ίτdlν 
hAtl ιπσραιτω, · έYKατcJλεΙπc.ι,· όρνοΟμαι, πaρaΙΤoOμaι), W:σiρaλ'ήφθiν φoινιxιxό~ «λφι.t~Yίτoν· ιιε ,.CΙ~:ίιl) ~&.'irι(bl 
μ,;χ. hϊnc-IJ. (6 παρr;ιτημtνoς), Ζινδ. ~(Y>-~ Z&z&.ltt (σxηματfζc.ι τό σχ~μα, Χι τaκτοπ()lω·τ( τlς. σχt1μ(J.~, 
<-λcι-τ: mltter8)' . . 11 'Ρ". ~,~ !ΤΝCΙΙ _n. τ0.2 όnoXlι!", dημει(;') διό . τοΟ χ e,c1; · '1« X\lpcιx,;'ljploIII Μ-tι.: ιb; ·vl}. 

, ρισμοΟ, τi'\ς έλλέΙΨεi.ις· βιto" ~, ~I." ghf. (χαΙ· . Οο.ν καΙ , μι'\ Υνήοίον), .. Ztl100Jl4l, ιΤιιoρc}, (1\, ε.k; σxl\ιJo 
νω)' βλ, χ._I , xcί"." ιά.ι, zιtμιr, ι.ecι., ΝΙ._, . ιΙΙ- . . χ τσκτοπQlησις) > λCΙ1:' chi&smύJ. ' . ' 
ζ-ι ·xσu.. . ,. Jrap!Y,· τ6,. xcιl XCΙ1& 'τ6 πλιtα~ον ,iν, ·<tlj\ . πλ."Ιθ., • . 
iιι~YΙΙι ,_~:1!!~!Mειψ.ιc;. . oTtρηoις, .ΙVδcιQ, Ι~'~ωό9ς ΟJΤps'τ~fριμμtνος έκ TQ,v.C?fQX~'-:, 

όw~ιoμoς.""""",,,,-~ , tι χον οπανισ,,*γος:,ρττaι; ·,.(~· aιWl, ,,:αφι .. > .. 



ίιλι6ιuς-XJoς tt.t ,t 

XΘ~KOΠQνιoμtνη ,KPIeιIι Ι τ6 tκ : τοιοΥτou ο/του ~ρdyoo): τιιίΥο' ,χιμ4eσ/lχοg=6 Tpάv.oς, ό όδηγ6ς 
naροσκευαζόμενσν φαγητόν. ,1:00 δλου Ωσιμν/OU ' τών αΙγών. 

ιJAιδιαc;; · j~IPP. " '(II"a01)· 411, βΙ νΟν; χιλιό\ςις, XI·"'.?,PQI, δ' δ , 4λλ'Φς ' x~! -ΤR.d"οs λaΥ6μaνο, (ώ,· 
xιλtας: . .φol1)άς, «χ/Μες φορέςι, χοι! νυν), λ~~. cιιρeΓ.-:: 11 ώα. χοι! θ1jλ .-ή %/.~ΙIα 
ιΙl'-aνlρoς, ο. (%I~ιoι+ 4t'f)e)' ό nεριtχων χι- (βλ. λ.), ή αΤξ. • ' 

λ/ους' δν~. ' Έτvμ.ι %Ιμαeοr' ,%Ιμαιια t ττ:~λ·nι:>rr .. gymbr (ό· 
,ΙIΙ",ριικ Τι: IΙΙ'-aριος, ·ον, δ (χΙΑιο,+Ιιχφ)' μνός ένός έτοιις)· . at« 'tijV σTιμ~σ. ττ:ρeiλ. Υaρμ. ein-

ό (SIOIKWV οώμα ,έκ χιλ/ων όΥδρών.- Ι Ιλλ1jν. σ~ριz~. winter (μονοετές έρ/φιον), ιiyyλ. 'twinter (ζςιον δύο 
δρo~ ττ:~ό, ιiπ6~oσιν ~oυ ποιρ« ΡωμιΖΙΟΙ" tribunus mililum. έτών), at« , ai ~Tιν μΙlΡψΤιν ττ:ρeiλ. λoι~. brmus ( brhr: 

II'Ι~pιfa, ή (%,,,,dex',,)' τό όξ/ωμα Τι τό ύπούρ' mos, ' ·dvi·himo-s ιήλικίας δύο tτών), σ~νσxρ. hίmό-l} 
Υημο τοΟ χιλιόρχου, ή δlο/κησις σώματος έκ χιλ/ων (χειμών), , ciρμ. jme'n"<*jim-e;n,· AH1jV. ΔVcr · %,μos . 
όνδρών.- 11 -%ι.ιιΩ, (βλ. λ.), χιλιανδρία, όριθμός . (δύελλώδης), χcιμέe'ο,, ' χε,l"ι,,,6,' βλ. χοι! χ,ίμα. 
χιλlων όνδQςιν. ιΙμδρο-aφaκτήρ, ';;eo" δ (%/μιιροi+crφάζΦ)' 6 
ιlΙιάς, -ά60" +, (χΙΛιο,)' ώ, x~! νΙΙΥ, 'χιλιός, ~xι- , σφ6ζων αΤϊας, χ,μα/lοοφάκη" ~Kα ι σ,κοσφόχτηςι. 

λιόδOJlί ό όριθμός χ/λιοι. ιΙμάρως, ~αiρ. ΙΙντ! ",μά/lον" ~ίτ. ττ:λτ,θ. ~oli %Ι-
· ιΙΙι-Ιτιις, -ον, δ, .Τι IIA"CT~, -Ιο" δ. ή (χ/.ιιο, μαρο, (βλ. λ). 

+'το,)' ώ; χσι! νlΙν, χιλιετής,διαρκών έπ\ χ/λια έτη, ItμΙΤΙΟΥ, τό (χείμα)' ιχιον/στροι, fλκος συν-
ό χιλ/ων έτών, επε/Q Ψύχους δημιουργούμενον , έπl τών δαKτύλ~ν 

XI~λIOI, α" .' ., xcιΙ νΟν; χ/λιοι , λσι~. miiie Ι δ ' χειρών καΙ ποδών, ~4~. pernio [χίμιτΙ0'" xrμIc'-,I 
Ινιχδ, ίν πι"ιλτ,ττ:τ. ίνν. χσι! Jiat« πιρlλ1jΠΤ. όνC;Μσl~ων ,xσι~' άνομ. ax ~oίi %/με{J..ιο", χ,μέ{J.').,,' ώ. ττ:ρρ, ,~ό .r-, 
μ~νoν: χι')./α. Τ.π,πo~ = χ/λιοι Ιππετς, μνeΙα rnπos= ' 
δεΚ,ακισχ/λιοι Ιππετς. ιιρeiλ. xraW ~ χείμα' xoι~' ιiλλoιι" ίΧ ρι~. , fheis- (πλη· 

·Enιμ.ι χ/.ι,ο,· ίων. χή.ι,οι, λιΖΧ. % .ι,ο" λισei" γώνω) τ", ίν ~Φ' αοίναχρ. hl.SAti. 
θΙQσοιλ. χι.ι.ι,ο, < • χ.,ο.ι,ο-=σοιναχρ. sA.hAstlYA (δέκα ΧJΟ-Υcνής, .~ (.Σίοi+"c"icrRα,)' όχΤος τ6 γέ. , 
φορός έKατoνταπλoQς): αοινσχρ. SΙΙ .hόsrΑ.m, zava. νος, ό καταγόμενος (προερχόμενος) tK Χ/ου (ίπ! 
h&rAl3rem (χιλιός), lιΖΤΤ:. ·gheslo· πι:-eiλ. ώα. λoι~. οΤνοιι). 

Ι ιίον, ~ό (χίο,) ' όγγεΤον οΤνou έκ Ttjc; X/ou 11 
mIIIe ( *smr· (: 'λλ. μι., θίμ. *sem- ιε ς)' βλ . εΙ,) όγγεΤον οίνου ώρισμένης χωρητικότητος χρτ,σιμο-
+*ghsIr (~ό δλo~ ο'νθ. ciniei1j Gua. ΧιΖ.' ά.νιΖλΟΥΙσιν : ιιοιούμaνον .ιiι, μίτ~oν δΥριίιν χσιι ai) ~oil οΤνοιι (ίχώριι 
πρό, τό ducentum, trecentum Χλττ:: xιz~ά, ~ινoι, ~ό 11/ t χ6α, πιρ(ττ:οιι). 
,οινσχ,... SΑtiάsrΑm .Ινοιι σΙΙΥΥ· τφ αιΖνσχρ. ιάΜΙ} (ΔU· " ' ιΙόνc~ α, ο" ι%,ώ,,)' όμοιος πρός χι6να, λευ
ναμις, ν/κη), Υοτθ. srgis (ν/κη,χιιρ. έκατοντός δυ- ' κός ~ χιων [.r·, ciλλ' ίν ~Ijί '~ιιμί~ρφ x~ι ·r- δσιt
νόμεως), χοι! ~ό 'λλ. ·"co'-,o, θ« ττ:ι;οΥιρχε.ο ~x ~ινoς , χι, μιτριχο! λ6ΥΟΙ ίττ:ιeiσlλλGtισt ~ουτοJ. 
*sghestiο·,λσι-:: mrΙΙe (*smr-zghsIr.- τό δμ1jΡ. l".c4- , xΙoYlςω, μιλλ. '(00) (χ,ώ,,)' ώ; xιzl νβν, χιονΓζω; ' 
(δικά·) χε,.ιο, eiL Ιπριπι μι!λλον ν« civιzyvmoe'g Ι""εα- :" , πlπτω ώς χιών, καλύπτω δΊό χιόνος 11 CΙπρoα" εΙlχ,6-
-XC'''jOI, "XJJ-xclλjo,' xσι~' 4λλοιι, "t.ι,ο, <*"Ιο').,ο, _ ",rc τι),. χώρ,Ι" (Ινν. δ Ζ..." Τι d θεδs>=έόν (ό Ζεύς) 
lΙοιριιιλλΥιλω, τιjl χεΙ.ιιο, <*χΙcr.ι,ο" ττ:ρ6λ. X{J.,r6S: ' , έκόλυπτε τήν χώραν διό χιόνος (~. ι. έόν Ιπιπτε 
χθέ,. χιών εΙς τήν χώρον) Ι ciπολ., 1%,6,.,r.-έπιπτε χιών, 
ίϊΙιό-νaυς, -ιφs, δ, ofι (%l.t,O,+"fJ;;,)· δ συν ιστό· ~ΤΘ ΧΙ0νόκαιρος. 

μενος έκ χιλ/ων πλο/ων (στόλος), ό στόλος τών ιΙονο-βΙΙφδΡος, ο,. (%,Qw..tPUφιιeH)· () Ιχων ' 
χιλ/ων πλο/ων. ' 6λέφαρο χιονόλευκα. 

ιϊΑιο-,νaυτιις, ·ον, amp. -Υaύτaς, -α, δ, ofι (χΙ- IΙΟΥό-βΙιιτος, ο" (χ,Qw..tβcί.ι.ιφ)' δ ύnό χιόνος: 
.\'0& + "αν",~)' ό συνιστόμενος έκ χιλ/ων πολεμι- 6ε6λημένος, χιονοσκέπαστος, χιονισμένος. 
κών πλο/ων (στόλος). ' , IΙονό-δοσιιος, ο" (χιώιι + β60ΚΦ)' , ό ύπό τQν 
ιϊΙι6-πδΑaι, ίιο;ιρρ. (,χι.ι,ο,+,πά.ιιι,)' χιλιόκις 00' : χιόνων τρεφόμενος (εν ΤΤ:ιΖθ. ίνν.).- 11 ίν 'ν'ΡΥ. Ινν;-

λαι, «πρό άμνημονεύτων χρόνωνι. x,o,.0-/1o0x6s, 6,,' ό 6όσκων (τρέφων) χι6να, δηλ. 
ΊϊΙιοστ6ς, ή, ο" (χι.ι,ο,), τοιχ.ιχόν ciptOμ: ιiι, χοι! ό περιδε6λημένος χι6να. 

',Ον, χιλιοστός, χιλιοστός εΙς τήν σειρόν, ό μετό XΙOYO-ΙPCμμω.ν~ ο,., Υιν'. -o"o" ·(Xι~Ιμ,i.iιι)· 
τόν 'έννεακοσιοστ6ν ένενηκοστόν ένατον. , ό τρέφων' χιόνα, ό περι6εδλημένος ' χι6να, 

ιΙΙιοστύ4;, .voS, ofι (%ι.ιιο,)· στρατιωτικόν oώμci ιΙονό-ιιτίίπος, ο" (ιιώryκnιπέΦ)' ό ίιπό τών: 
έκ ' χιλ/ων όνδρGίν. : χ'ιόνων τuπτόμενoς, χιονό6λητος, καταΧΙ0νισμέν9<;, 

' ΧΙ-λΟΊ, '0;;, δ' χλωρό τροφή τών ζ<ίJων ι χλωρό . ,ΙΙΟΥο-τρ6φος, ο" (ιιOw+τeΙφc»)'-χ,ο"ο{J.eΙμ· 
χόρτα fι πδαι κοπτόμεναι εΙς τεμόχια καΙ τιδέμε- ; Μuw (eiλ. λ,), 6 τΡέφων "χιόνα, ό ' πφι6ε6λημένος 
ναι εις τι!ιν φότνην. , ' χιόνα. , 
Έnιμ., χr.ι6s· χ,.ι6Φ. %r.ιιVΦt ciρμ. ~It, lΙυΙΙ, ~ι , " ιΙονό-ιΡως, -φτο" δ,fι (xιαwtι~ώr)' '6 έχων 

(κλόδος, κλωνάρι, καλόμη στόχυος) < !οιττ:. ·gh-· at',l : δέρμα (σώμα) λευκόν ώς ή χιών D Υιν,., ό χιονόλευ-. 
iv7jJιoualv ίντοιυθοι ~ιi : α~νσxρ. ghόsι.tί, Ζινδ. gA 1ίIhA1 tl κος. 
(τρω'j'ω, KατaδρOXθ/ζω), λιz~. fenum (χόρτος), ΤΤ:ιΖλ- ~ , ιΙον-ώδιις, .S (X'~"+8lcJo,), ouv'!lp. ιiν~! ΧΙΟ""ει-
σλ~ιι. I~ΠO, λι8. sz~nAs (χόρτος). . c1ή,' ό δμοιος πρός χιόνα U ό πλήρης χιόνος. 

,IΙΙ6ω~ μιλλ. -άιοφ (x,.ι6~)' έφοδιόζω μt ιι1ό" . , Χιος, ή' ή γνωστή νησος τοΟ Αlγα/ου, xcιΙ νβν· 
(βλ. λ.). δγω εΙς 6οσκήν, τρέφω μέ χλόην, τρέφω ; o!l~ω χαιλοuμίν1j' 1 ή πόλις Tl'jc; χ/ου' ~ ~υτoυ ~6 ί:Ιθ, 
έν φότνι;1. ( Χίος, ., ο,. (xιz~« αιινιΖΙΡ. ίΧ ~oiί ' χ/,ο,γ ό. τl'jς 

, ι1μaιpa, ή' ofι oιte, λoι~. CΙΙρΓΙΙ (θ1jλ. ~oυ χΙμαeοs, : Χ/ου, ό έκ Tl'jc; Χ/ου καταγόμενος, fι ό κόΤC!lΚ9ζ, 
CΙ ,βλ) .- ' • ιb, Χ6ρ. δν. 1) ΧΙμα'/lα, μuθOλ0Y.ΙKόν τέ- της Χ/ου, ~χιώτης». ιι οΙ ΧϊΌ,=οl κότοικοι της χ/ου ' Τι 
ρας, έκφυσCιν nuρΙνας φλόγας, μέ κεφαλήν λέον';' ΟΙ έκ της Χ/ου καταγόμενοι, οΙ ~Xιώτες •. - IΙ~ίΌ~ 
τος, · σώμα αl'{ός καΙ ούρόν δρόκοντος, φονευδέν , (ίνν. β6.ιο,), ~ό χ.ιp6~lρoν ρΙψιμον .ου xueiotI' ή 'ττ:λιιιρ4 
ύJιδ τόο Βελλεροφόντου. ' '(QII x6eiou ' ,Yι ίψωδΙΙZσμaνη μΒ μΙοιν αΤIΥμτ,ν (~~iιν του 
IJμaιpo~δτιις, -ον, δ (χΙ.μα'eα+β.ι.οο), ίττ:(8. ,~oB. 4ασοιι») ' ίxoιλlΙ~o .xro, dcrτeά"α.ιοs., ή 11' ciντΙθaτο~, 

Π~IιCς, C αΙγοπόδης, ' ό Ιχων πόδας αΙγός ιι ό έnι· , πλίιι~dt ~oίi ' χύeiοιι , ';Ι Ιχoιισ~ ~ σ~ιyμ«, (cfι Aeiipiiι-)" 
βαίνων αlγός. ' , iιcί:ι ,θεωpι:ιιιμaν"! CIΙ, ofι iττ:ιτ-uχaα~iρ~ βολή; ίχ~λ.iτό, 
~ιJμaιpo-llτιις, '01/, δ (ιΙμα&fCΙ+tUΦ)' ό euσιό· cK~, Ιcrτ,cίrα.\o,. ' oeav χοι! .ή ττ:οιροιμΙοι' .Χίο, ~δ, 

ζ""", ,αtγας, . Κφό". Τι χιι! ciν~ιατρ6q>ω, .Kφos ~o~ Χίο,.. (nρ.l5λ. 
" ιIμσιpo-tpόνoς," (Xίμα.~+·,,"φ)· ό φονεύων χαιΙ KQίoιι).- fι lI:~ρolμ. «Ο,, Χίο, cU1clj{cro~. 'ιιφιώ· 
QTy~ .. ό σφόζων αΤγας. , ΡιΖ _Ι, Τ'ψ ιiy~Ι8lαιν τήν 6φιατ~μ'ν1jΥ μι~~;tί ~tiιν τοι· 

:,XΙ,.p-aρXoς, δ (%/μαfοi+ι,%οο)' ό δρχων ,τQν Dινοφ~'#CΙΙ:ν (η ιςtiιν , δπ6 ~ιναι'# ΧΙΙΤιΖφρονοιιμ'ναιν) xoι~σΙ· 
χιμόρων (βλ. λ.), ό ι!ιγεμώγ τΙΟΙν αΙyQν, . ό nρoπ;o- xC!lV τ~ ,ΧΙον ,Xι;ilι ~"ν δψη).οφρονοόνταιν xσιτoΙ~ν 'tfj, 
ρcyόlJξ:yoς QζιτOy, ό QδηγQν τός qt,yoς (ίττ:Ι8. τοΟ ~. 
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"IΙΡάς, -CΊιJOf. χιι! lειράς, dιJof. tι (χι/,)' Ρι"ινμα, 
σ)(ισμή, «σΙ<6σιμο» xειρ~ν ii πoδQν- πι;δλ_ Ήοίιχ. 
«_,ρcίHi' ,~cir l-r I'Oir πο.ι lσyάιYσr. bJoJ .. "φφ. 
ιJop. ' 

Έι-vμ. ι xlρcίr' x1eaUor' πρδλ. Ήουχ. «χιιι.
UOVS' 'C'OVS' ndιYσS' "CΙ'C"ceycιoμhotlp' Xι,6πoιJ. (πό
δες μετό σχισμώνl Ιχ τινο;, βr.iοιως; , '.!~ -1-, \'foτω 
*~"hei- (·~hi-ίi" *~hl-e, ·~hl- -ΧΡΙν'ιJ), μιιρτυρουιιί' 
'ΙYjς; ίν τιjι ςιιιν~~. vl-hίiYAι- (τ6 έλεύθεροv διόστη-

- ,\, ' .. 
μα, ή ότμc;σφοΤρα), nIIA·OJ.ItU. zeja" (χαΙνω)( λCιιΤ. 
hla,e, hlsc.re, ΠCιιλ-τ.ρμ. glen, grnen, gelnon (χα- . 
σμώμαι). In·ginnan (όνοΙνω, σχίζω), ά.τrλ-oCII'. ΣΙΠΑη, 
Ζόηl"η (Xασμώμαιl, zlnn. (εύρύχωρος);, ΖI,cί!kn (κλαΙω 
μέ λυΥμούς), πο:λ-ηΟΓΓ , glnA (xασμώμaι), gln (σroμα 
όνοικτόν), gelme (6όραθρον θαλόσσης), λ\Ο. il6ju, 
zl611 (χαΙνω), πο:λ·ολCιιυ. zlna.tl (6μ. ΟYjμο:ο.)· βλ. μΙ--, πμ". pOr Χλπ. ' 

Xf"TQ'.,., -ά)-r0S', χιι! πιιρ& τοΙς; '11110Ι lt.Ι;ΟΥΡ. _ .. 
Ιών, -Φttor, 6' ,ένδυμα (όνδρCιν καΙ νυναικών) φο
ρούμενον έσωτεΡΙKQς, μόλλινον ύποκόμισqν φο
ρούμενον «κατάσαρκα», λιιτ. !unlca' δτο:ν ίπρόΧΙΙΤΟ 
·1& ί~ίλ.θoυν τfi~ ,οίχΙc:ι;: 'Ιιιιν, Ιρριπτον inr.ivm ιiπό τόν χι
τωνc:ι Ινιι .ύ~ύν μo:νMc:ιν (ι~ι;ιlχωρoν ίπιινιιιφόριονl , δοτις; 
ίχιιλstτι;, φiieOi 1; X.1cιi-rcι Τι lμιII'Jo-r ' ένίοτι δ χιτων 
εφθο:ν. μίχρι .ων ItOewv x~Ι "τΟΤΙ ίχο:λιtτο CXJ'C'Qw πoιJ· 
"l!"i-, bor.ix~, eιi Ιφιρι Xc:ιΙ x'JelιJoS' (e~A. «μο:νΙΧΙΟ:') 
iXIIA!toιo χ'ιeιιJωι-ΟS' XIl'aW.- U ίπΙ οτρο:τιιιιτων, ΧΙ
ldw ι5χο:λ.tτο ό δώραξ, πιθ. έκ δέρματος, ένισχυμέ· 
νος ,δμως διό λεπίδων (φολίδων) Υι κρίκων μεταλ
λίνων : XII,Oι .. MmιJos O&ιJ'1ei"i = σlδηρoUς φολιδω
τός θώροξ.- ΙΙ ιίν τφ πλYjθ. , τό μέρη ύποδήματος, 
ίΘΙIιις; -τό χr.iτιιι Θjρμαι ' ('ιι οόλο:) χο:Ι τό eeρμο: "Cij~ ίπιi
νlll ΙπιφCllνι Ιαι; .~ ιν μτφρ., κόθε περί6λημα, κόθε 
κόλυμμα, θήκη, φλοιός : UJ-rOr Xιτώ-r=τό έκ λΙδων 
κόλυμμα, ή λιδrνη θήκη, τ. i. ό τάφος νεκροΟ 11' •• -,,4_ "ιθώ-r.~-τεrχη (ως περι6όλλόντα τήν πόλιν 
δΙκην χιτώνων)!!ίν τφ ItA1jO. σΤιμ. χιχ! τό άλλεπόλληλα 
στρώματα (περιΒλήματα) τοΟ κρομμύου. . 

Έι-vμ., τι Ι .. εΙνο:ι πιθ. Σ1jμιτ. πr-οaΑεύοιως;, πρδλ. 
Ιδρ. k.tonel (ποδήρες ύποκόμιοον μετό χε-ιρlδων), 

, ιΧρο:ε. k.ιttόn (λινοον Οφασμα). ' 
. χΙτώνιον, το, 6ποχορ. του xιnOtι· μιχΡ6ς (6ρaxύς, 
«κοντός») χιτών, χυρ. Θiλεπτόν νυναικεΤον tvooμo, 
λεν6μενον χο:Ι xJ-"eJO-r' πρδλ. χο:Ι, "Ιό ΟYjμιρ. «χι-
τώνιον». . 

'xΙnινI.oς, O'-XIl,aWIO-r (βλ. λ.). 
χΙ-Ω'.,., ,cWOi, "ι' ώς; _ί ν!)ν, χιών, «χιόνι) Ι χορ. 

ή πεσοΟσα "δη χιών,. ίν ιiντιOίo.ι πρός; τό "ιφά~.η 
"ιφeτO~ Ι-ή πΙπτouσα χιών) U χιώ .. """ο,.,."' ι=τό' 
(χιόνι» δταν λuώνι:ιl.- 11 τό tκ χιόνος προερχ6με
ν~ν υδωρ, Οδωρ ψυχρόν ώς πόΥος [eί' 8τυμ. βλ. 
χciμcι). . 
*ΧΑλ' ΔΩ, _θ' ύπόθε~ιν ίνιοτ. του πρχ. ,,~%_ιJo, 

μτχ. ".%.1cιιJ~, χο:Ι nA1jQ. ",%.1ίiιJ"I'.~, (ιiντΙ "η.1ίi
ιJ6l,Ii)" ήχώ. θcρu6W, κρούω, άντηχώ, ροχ&ι, κοχλό
ζω, όνα6λύζω , . ίντιυθεν τό ιiνo:Θιπλ. "cιx.ιάζω (βλ :λ.). 
ΧΑλΙ-ι4λ, Ιων. χΙσίΥΙΙ, -,,~, "ι, λο:τ . Icι.πcι: τετρό

νωνος εύρύχωρος έπενδύτης ριπτόμενος υπερόνω 
τοΟ χιτώνος, μανδύας, έnανωφ6ριoν' χο:τισχιuο:σμi
Y'I'J ax μο:λλΙνου ()φr.iομc:ι το, 'ιι xAo:tvιx ίρΡΙπτ~τo ()It.ριtνlll 
<tιlv &!μφν ΙΙνιυ χιιιριeων φυoιx~) χαιΙ ίοτιριώνιτο διιlι 
π6Ι;Π1j' Ι ίνΙοτ. ίχρτ;οιμοποιιΤτο _Ι cb~ σκέπασμα κατό 
τ6ν Onνον n ώμ!;ιο:r;ι πολύ πρός; -τό φcieor ' xιxI -τlι Ι,.-
I,Jo-r (βλ. λ. λ.). . 

Έl'Vμ., x.1cιi-rcι <x.1cι-r-jcι), xJ.c/",,· x.ι."/~, -/1or' 
." ουπ. πρός; -τό χJ.cμlιf nIv Ιλλο ~ βιl5o:Ιαι ι[ναιι, _Ι 
." λ. Ιχιι x1j~uxQr, άι; οχοτειν. Ιτυμ.· πιθ. ι[νο:ι ;iν1j λ. 

,(πρδλ. georg. khIAmlndl <-IIn1oir>, δπιρ πιΟ. a[vιx, 
!Jιtvatov ix τινο, ]ι{ιχρο:οιιιτιχijς; τλώΟΟ1jς;.- πΙΙντ~ W 
λαιτ. laena ιΙνο: ι ecιYItov ix oιfj, 'EλAYjvtxfj,. 
xlσινfo~, -το, 6ποχορ. τοΟ ιJ.cί".· μικρό )(λalνη, 

μικρόν έπaνωφ6ριoν. 
x~σιν6ιt, μΙ,λλ. -άκι_ <XJ.ci-r8)" κα>'ύπτω διό χλaf. 

νης, ένδύω διό χλalνης Ι Υιν. tνδίιω, «ντWω). 
pσfν ..... , -al,0r, -τό (zAaIHcσ>' , τ6 περlδλημσ. 

τ6 κόλιιμμα: xJ.cI_,. Uonor-χλαΤνα έκ , δtρμα
τος λέοντος. 

χΙδμUδιδιιι--•• 'ιΗΡΜος,lc o-r (1J.c~ +-φιί".). ό φέρων 
(φορών) χλομύδα, xλρpuδOφ6ρoς Ι ιbς; 000., .. xJ.c
μνl",φόeοr-ό Iπnείις, Ιmιότης. 
x1δμiίδ-ouρyΙσ, "ι ' (χ.1aμVri-*le,ω)· , ι'ι xλaμυδo· 

ποιία, ή κατασκευή xλαμίιδc..ιν, ι'ι τέχνη i\ τ6 tπ6y
νελμα τΟΟ χλαμυδοnoιοΟ (1:06 ΧΙΙ,,80χιυιιοτοlΙ χλο:· 
μtίeuιν). 

χΙδμΟς, -fιJor, "ι' ιb~ χcιιΙ νlΙν, .χλαμύς, cxλα~», 
6ραxUς (κοντός) μανδόaς, τόν δmιtον ίφορουν οι Ιπ
ItIt~ χυρΙως; Ι Τlν., στρατ.ιωτικός μανδύας, μανδύας 
κήρυκος, iΧ6μη χο:! ό μανδύας στρατηνοΟ, λιιτ. ρΑ
IudιimenIum' ίοτιιριών.το et~ ItOpn1j' ιπΙ τοfl ' ΙΙι~ιo l) 
ιίιμου, nspI6r.iAAouoιx e. -τόν ιiριoτιρόν ώμον ΧCιιτ'πιπτιν 
έν X!%μπtίλΊI τρo:μμ~ πιρΙ τό ΙμΠΡΟQQιιv μ'p~ -τοΟ σώ· 
μo:-τo~ [e~' έτυμ. βλ. XAar".). 
χ1δνΙδιον, -τό, 6ποχορ. τo~ x.1cι-rlr , (βλ. λ.). 
ΧΙδνlδο-nοιfσ, "ι (X.1cι"ι~ + πoι~ω)' ή τέχνη Τι 

τ6 έnάyνελμα τοΟ κατασκευαστοΟ χλανΙδων. 
χ1δνίς, -160s, ή (xlai-ra) ' μόλλινον έnανωφ6-

ριον διαΦέρον της χλαΙνης μόνον κατό τό δτι τΟΟτο 
ητο λεπτοτέρας κατασκευής' 1:ό ίφ6ροίίν iver-a~ 
χο:Ι yυνo:Τxι~, «λλ& μl1λλον πρός; ο-τολιομόν πιιρ& «πό 
ΠΡΟ:Υμιιτιχήν ιivιiyx1jY, et01:t o~oλlll, f) 'λr.iΧΙο-ται προ
ιφιlλο:οοιv ιiπό τό ψ!!χo~' etdι τουτο χσιΙ τό X.1cι-riιJo 
φoI,i-r ΤΙτο ΟΤιμιΤον μαιλθο:χότ'ΙJΤΟ~ [et' ί-τυμ. βλ. X.1cιϊ".)_ 
χΙδνισ_ΙδΙΟΥ, ii χΙiiνίσ_ιον, το, χιιΙ 11σν'

σιιος, c.. ~πoxoρ. το!! x.1cι-r/r· μικρό χλανlς (βλ. λ.). 
11σρός, ά, 6-r, 'ΠO:~~ lltve. μόνον «πσιντων: xJ.c

eo" ,. • .1ci-r (ίν Πυθ. ΙΧ ίι8) - Υελδν εύ8ύμως, δoρu-
6ωδWς. 

'Ζl'Vμ. : χcιιτr.i τινcι, ιiν-τΙ τοιί ~" l'U", χΑ_
eό-r ,..Utt=νεανικώς, ήχηρώς, νελδν' χαι1:' Ιλλου, 
iντΙ .1cιρo" ΙΙ.1cιeά,,) ,.~.1ίi" Ι=νελδν μετό lλαρότητος, 
μετό νλυκύτητος)' xιι~& τCν Ήoιlχ. δ/1ω~ -Xotcιg6-r' 
,,6χ.1αξ», «x.1cιIcί· tμCIIol'd l-r IJ.cΙφ_· «x.ιCΙI6,,' ~v
ncιe6-r, .1.πl'ό-r, l'eVxcιot~o-r, J»xe6-r» , -x1cιρ6 .. • IJ.cJ
"eOi HdJ6ow_' χο:τr.i τινο:, -τωv vιωτίρων %.1αρΟ" ,. .. 
U" (-neOQ" .. ii "cιl ι}ΔV) θdι Τιδύνο:το νdι πΡο'ΡΧYjΤΟ:Ι 
ί; {ο:π. *ghHi- ij *9hI- χαιΙ νdι iv ijx'Q ιΙς; -τή.,. δμciΘο: 
"Cfj, λ. χ.1ωeοr (βλ . λ.l . 
χΙεμερός, ά, chι ' χλιαρός, θερμός. 
χ1εμυΡός, ά, 6-r' χλοερός, χλοανθών [πρδλ. 'U · 

συχ. , -χ.1cμveά· x.10a ... 9-0mcι-: λιθ. zelmu (φυτόν, 

6λαστός)' ίΧ ρι~ gheI- (χλοάζω, πρασινΙζω, 6λο· 
ατόνω)' βλ. χ.1ωρόs. ' 
xlευ~ω, μελλ . -ιίοφ <xuv,,)' ώ;; xcιΙ νυν, χλευ

άζω, περινελώ, άστεΤζομαι, χωρατεύω, σκώπτω.~ 
• μι-τ' αιιτ. έμπαΙζω τινό, τόν περιγελώ, τόν σκώπτω, 
τ6ν μεταχειρΙζομαι ύ6ρ,σTlκώς 'ί, ' περιφρoνηΤΙKQς. 
Xlεuσσίσ, Υι, χο:Ι Xlι:uσσμός, δ <XUvcίζω)' cb; 

χο:Ι vuv. χλευασμός, έμπαινμός, περΙνελως. 
ΧλΕΥΉ, Τι' ώ; _Ι νσν, ή χλεύη, ό χλευασμός, 

τ6 σκώμμα,ό, περlνελως υ X.1W'1-r ιιοιώ (ij πο.ον
μιι.ι Υ, τI6.μιιΙ> ,&,ι",-χλευόζω τινό, καθιστω τινα 
όντικεΙμενον χλευασμοΟ, τόν νελοlOποιω, τ6ν eε-
ωρW νελοΤον. _ 

'Eτvμ.' χ.ιιν". χ.1ΜζΦ· xlιvααlσ ' Χλ.ιvσαμ6s· 
μ.,ίσαμιι ι παιλ·ηΟΓΓ; gIy' (θιμ. *ghleu-,jo), ιiyyλ-oαι'. 
zleo ΙθοΡυ&:ιδης εύδυμΙαl, λ:θ. glcιudcιs <*gloudo-s) 
(-έλaφρό όσχολΙα, διασκtδασις), λιττ. glAudi, gl&u
d&s (θωπεΤαι), ιΙτιι πιιλ-nοrr. gloiumr Ι8oρu6c;ιδης 
δραστηριότης), ιΧττλ.σο:" , zlecιn (ζωηρότης, χαριεν
τισμός, χσρό), ΠCιιλ·noΓΓ. gIeyrη& (εTμaι περιχαρής), 
λ.ττ. glaums, gl{ιmι (λετος, στιλπνός, λαμπρός' εΙ
λικρινής, έντιμος), ρωοο. glumu (χορό, χαριενΥΙ
σμός)' ί~ Ιιιις. *gh!eu-, inI1t"C. ιχ ' το!) *ghel-, rιo:ρ«λλ . 
τ4\ *ghel-, πιρΙ 06 βλ, ιν χ.1ιMj, x.1/cu, J.1OJQ6r. 
xλιr ΑΟΙ, 6' lλίις, δόρ60ρος, πηλόςιιτό φρυγαν

ώδη περιεχόμενα τοΟ όπό τοΟ ρεύματος noταμοΟ 
σ.ιμπαρaσuρoμένou auρφετoO, τό όπορρΙμματα, τό 
όποκαθόρματα Ι δσa νενΙKQς σαρώνει τις κοι τό 
ρlnτει ' κόπου, τό cακounΙδιαι, λιι-τ . CΙΙ:Ι,lιqυiIΙ ••• (πο- ' 
τ".,. i'tuμολ: e,' Πuμ. βλ. -xUC-]. 
, ι1ισf.,." .μ.λλ. "Νι' ~6ρ. ιχ' ·lχΙ/,,_ ' (ι.ι/ .. )" ιίt; 



κοιΙ νΙΙν, Xλιcιrνω, eεΡμαlνω, _ζεσταlνωι, 'nOΙG) Τ1 χλια
ρόν.- KOΙQ"j't., θεΡμαΙνομαι, «ζεaταΙνομαιι, yΙνoμaι 
χλιοΡός (θερμός). 2) μαλακύνω τι διό τl,\ς θερ· 
μότητος, όναλύω, λuώνω, τήκω.- n μτφρ., ~ια8εΡο 
μαΙνω, έξoργΙζ~ r -r·, άλλ' ίνΙο.ι _οιΙ ·r-]. 
IΑlδρ6ς, (ιί), 6tι, _aιΙ Ιων . IAιsρός, (ιJ). δ. (χllφ)" 

ώ: χaι! νίίν, χλιαρός, ύπ6θερμος, «χλιόςι, λοιτ. t_· 
ρίΜ. [·ι·, άλλ' ivfo'tI xaιί ·r·]. 
IΑlδα'νώ (1\1ι&,,)' ποιώ τι (τό καθιστώ) μαλθa

κ6ν, τρυφηλ6",.- χυ;ι. ίν τ$ κaιθTlΤ. X1ιιJσΙ.o,.,σ.= 
ε1μαι τρυφηλός, ζGι 610ν μαλθακόν, διόγω έν χλι
δr,\, όργιόζω έν τρυφι:!. 
lλΙδδνό4;, "i ο. (X1ι&άcσ) ' μαλθακός, τρυφερός, 

τρυφηλός, φιλήδονος, πολυτελής, onότaλoς. 
IΑlδάω, μελλ. -ήαω (x1ιcJήγ xα:τdι τό πλιΤοτον ίν 

χα:χ~ ίνν., ε1μαι x1ιιJσ"o, (βλ. λ.). ε1μαι μαλθακός, 
τρυφηλός, διόγω έν χλιδι:\ καΙ όκολασΙQ χλπ. 11 _ν 
χα:λΥί ίνν. , ε1μαι λεπτός, ε1μαι Μρός τούς τρόπους 
11 χ1ιΜω επί τι"ι=ύπερηφανεύομαι διό τι Ι ε1μαι 
αόθόδης, ε1μαι όλαζων. 
IΑlδή, f; (~Hω)' λεπτότης, μαλθακότης, τρυφή, 

πολυτέλεια, ήδυπόθεια. 2) άκολσσlα, όσέλ γεια Ι, 
όλαζονεΙα, οΤησις, θρασύτης, ' αύδόδεια. 3) παν 
δετγμα τοιαύτης τρυφης καΙ πολυτελούς διαΙτης, 
xaι! Iι'/j ίν τψ πΙ;ηθ., πολυτελή ένδύματα, πολύτιμα 
ιcoσμήματα, λοιτ . delicia_ 11 ώο. θέλγητρα, σωματι
κόν κόλλος. 
Έτvμ., x1ιcJή' χ1ιδάΦ' X1ccJQw' χ1l&"μι& ' x1ϊιJo,' 

χ1ι&Iι,,6,' Kf-tiA. Ήοιιχ. cxCX1c&6tcι' ΙΙ"-θoiί,,l'σ-' χ11Φ' 
χ1ιαρ6" -ceo. (*x1ι-Ι=cιρ-)' x1ιcιΙιoι» (*x1a,Fcι ... jcσ) · 
-π. μτχ. ίν. (δοτ . ) χ1ι6C1111'τι: germ. *ΖΙΙ-(ΙΩ-) ΙΙν τφ μια
"(ιρμ. glrmen (φέγγω, λόμπω), πα:λ·oα:~. glrmo (λόμ-. 
Ψις), πα:λ~"(lρμ. glelmo, glrmo (nuγολς:ιμπΙς), cirrA
oα:~. zloi!m (*zlaiml-) (λόμψις, κόλλος), Ζ"Ο, zIIw 
(χαΡό, μουοική), πα:λ·noΓΓ. gl16 (λόμπω), gl6 (χαρό), 
Ια:π. *ghll-d' ίν τljl πα:λ·ΥΙρμ. gl ΙΖι.η (νιο:τιρμ. gl_11-
sen), πα:λ-oα:~. glrtan, cirrA·oιx;. zlltenl&n, ποιλ · πorΓ. 

gllt&, τοτθ. glllmυnj&n (λόμπω)' πρδλ. clια. "ιθ. i,ίfj6 
(λυκαυγές)' _~ Ια:π. βι.to. ~h.lel- ( : οα:νοχρ. hόΓί·~, 
Zιν~. Ζι.ίΓί-=κίτρινος), ~'tI, _ν τΥί 'EAATlYIxTj iys'tonL
οθη .1' ,ήν ιιίδιχήν ivv. cχλιαρό θερμoKpaσfα, εύχό
ριστος, ήδυπόθεια, φιληδονΙαι' βλ. ΧΙΧΙ χ16ιι, χ1ωρ6,. 

IΑΙδιιμά, ·.~o,. τό (x1aMιo)'=x1c&t) (βλ. λ.). 
IΑlcρ6ς, ", '6", ΙΩ)ν. ιiν'tΙ x1ιcιρo, (βλ. λ.). 
ΧλΙΏ, ίν χρ'ήοιι χl&τ' _ν.οτ. χaιΙ πρτ. μόνον' είμαι 

f, , γΙνoμ~ι χλιαρός (8ερμός), ε1μαι (γΙνομαι) μαλα· 
κός, τήκομαι, λυώνω Ι μτφρ., διόγω έν τpuφt,j καΙ 
άκολασΙQ, ε1μαι τρυφηλός, εΙμαι φιλήδονος, ήδυ
nQ8Q, όκολασταίνω. 

IΑόσ, t.. βλ. x161J. 
IΑοάςω, μελλ. -άαφ <x161J) ' ε1μαι fJ ΥΙνσμαι χλοε· 

ρός, πρασινΙζω 11 εTμaι πΡόσινος.-. μια., %1oci"0-
μaι=τρέφoμαι έκ χλόης, τρώγω Χλόην. 
IΑo-aUΥής, i, (x161J + cι~)· ό έχων χλοερόν 

λόμψιν (στιλπνότητα). 

IΑοάω, KotTl,l:. iy't! χ10ιί"Φ (βλ. λ.). 
IΑocρός, ά, 6.' KotTl't. ίχ'tΙΤ. άντΙ x1-cιδ, (βλ,),.)' 
~ χcιΙ νσν, χλοερός, πρόσινος. 
ιΑocΡο-Τρόφος, ο. (xloceos+~eιfφc»)' ό τρέφων 

(naρόγων) χλόην (χλοερός 6oτόνaς, nρόσινoν 
χόρτον) . 
IΑocιΗ»ιιις, -1&0" 'ιι (x10ιρor+4φ)' " φaινoμt

γη χλοερό, ή έχouaα χλοερόν δψιν. 
ΧλΟΉ, -'Κ, χοιΙ IΑ6α, ... " 'ιι, _σ. Ι.ν. ,IΑ_ 

·1If. 11' cίι, χ~Ι νΟν, · χλόη, τό πρώτα πρασινωπό 6λα
ατήματα τών φυτών κατά τό έαρ, ΟΙ τρuφε:ρoί 6λα
στοl σΙτου ' Υι τιν. χ6ρτου,τό τρυφερό σπαρτά 11 
IU!~TJt., ή πρώτη 6λ6aτησις 'TGιν δtνδρων, ή νεαρό 
πρααινόδα των, τό φύλλωμό των, τό φύλλα των. 
·Εννμ., %16.,· χ16ο. (*x1ofo-.)· xW"aJ' Z1o.ιc)f 

(*x1oF·ιeo~,) (ΙΟΙΠ. *~h1ou-, πρδλ. λοιτ. ,belvos (με
λιτόχρους), ποιλ ·Υιρμ., πα:λ-οα:Ι g_lo, άπλ-αα:~,zeolo 
(κΙτριν.ος) (τιρμ. ·Ζ8Iν&·..- λα:τ. helvos' πι;δλ. "(ιρμ. 

*ιul&- ίν τ$ ποι~Όnorr, gu!r=KITptvoς), 'λιθ. Ζ_lν&1 
(πpaσινωnόc;), Ι_κ : *9tιeινo-, ' ·iheιeu, *gι.IΩU" ,φιλ. 

.. 1 .. ' 

&'0. Ήσυχ. (φροΥ.) crιι. .. · 14%11--, κοιλ·ολα:υ. ztak\1 
(I~~α.)· ~λ. x1cιit6,. 

IΊοιι-ιιομΙω, μ.λ).. -tfιrφ (μ6,,+χόμlJ)' τρέφω κό
μην χλοερόν, έχω φύλλωμα χλωΡόν 11 εΤμαι πράσι · 
νος ώς τό χλωρόν φύλλον. 

ιΑο-ίιριις, ., Cx161J+.e.r")·~x10ce6.. χΙφ,ο" 
(βλ. λ . λ.) . 

IAoιιρ6c;, If, 6tι·~x10.ρ6" x~, (βλ. λ. λ.). 
IΑοιι-τόιιος, cw (x16ιι+~ιx.Τ,,) ' ό τΙκτων (Υτν

νών, παρόγων) νεαρούς , δλαστούς. 
IΑοιι-φόρος, οιι: (x16tι+φιfριιo)' 6 :Jέρων (παρόγων) 

χλόην ίχλωρόνχόρτον, χλωρό φύλλα). 
IΑοlάω {χ10ί.,ι, ίΙΩν. ιiν'tΙ χ1οιίω (βλ. λ.). 
IΑοίιι, t., lων. civt! x161J (δλ. λ.). 
IΑούνιις, ·ov, 6, i:t:x. _πΙθ. τοο όΥplου χσΙρου 

(κόπρου), χρηοιμοπο:οιΙμινον χιχι έπl όνθρώπου τρε· 
φομένου Τι ζώντος μόνου Ι μιθ' ·ΟμTlρον _, oojg. ό 

χ1ΟV"IJS'=ό κόπρος, άγριόχοιΡος. ' 
Έnιμ.ι X10v",,' χ10ννι, (β).. λ.)' πρδλ. τό πaιf-' 

Ήοιιχ. cX10vI'6,· xeva6,-, l5πιρ αlιπινιΟ.ι πρό, τάι. 

χ1ωρ6" X16IJ, χ610' χλπ. (δλ. λ. λ.) ' ί; ία:π. ·Qhel· 
(ε1μαι κΙτρινος) (μΥιπω;; v.o",.." = ξανθός ;).- α:( 
yνωμaιι _ων πα:λα:ίισν πι;ιΙ τη, οοημ. χιχ! ,'ή; S'tυμ. τiι. 
λ'~.ω, 'IιtIo'tιxvtιxt' χα:τιΧ _όν Άριοτοτ. χΙιivη,,=rομJσs 
(κόπρος εύνουχισμένος), δι6" δ 'toIot.o~ xi:tpo; ιίγΙ
YI'tO μιyα:ΛUτιρ~ ΧΙΧΙ ιiyptιίIupo;' tι οοημα:ο. α:ΙΙτη 4πορ· 
ρΙπτιτιιι (»Κ' 4λλΙΩν, δι6~ι δίν ιt;:ιμ6tιι ιι, πολλόι χωρΙα: , 
iν ot, τ' X18";"II, .Ινcι Υ.νι1!όν iπΙθ. τοσ x:ILKPou.
xιxτιi ttyl&, '; I&U'tι!ίlv ('Αριοτοφ. τόν Bιι~. χυρ.) ~ 
.. >=~ιO, (=έρημικός, ζΟν μονήρης)' xa:τ/i 'tIV/X 
1:χολ. χ1oVιιιιFCΙφeιαη, h "νο, δcιιρ. λi'. xλovc98i. 
-dφeί".ι •• - δ Άπολλιίιν. 'ρμτ,..,.όι~ ~ό x1ov,.." διάι. 
τοl) xlo.v..,. ι-ι Ι. ~ x16rι eVιιcι"6μno, = ό κοι
μώμενος έπl ~ς χλόης).-χα:'tόι τόν ΉοΟχ. cxlo";""'· 
1,0. 1φπoΔVη". m ίΥ ~ xl6Jι eVιιcι'6~ . 

IΑoiνιι;, 11' ιiμφΙδ. λ'ει, ciπl&ντιioα: πα:ρdι 't$ AIoxu· 
"φ \ΕUμιν. 189), ίτομοΧοτουμένη ouvijllcιι, i_ τ06 χ1'" 
χα:Ι 'ρμηνaυομ'ν'l) «χλοερό ήλικΙα, νεανικι'Ι όκμή, νεό· 
της. όνδοικότηςι, λα:τ. vlrldls seg_s.-xa:'t' lλ"οll, 
ΟTlμ. «εύνουχισμ6ςι .(δλ. iν μο",..", μιτdι 'το6 δποΙου 
OllvotvijXII &'tuμολ.). 

IAωρ-cιύιιιy, ---" δ,1Ι (x1-cιόs+σ'xιt")' , ό fXWV 
χλωρόν ' (i)'tοι ώXponpόσινoν) αύχένα, ίπΙθ. -cfj,4T1-
δ6νο;; (δλ. χα:! x1ι»e.,i,) 11 ι'ι fxoυaa δροάερδν dJ· 
χέν;] (<<όφρότο λαιμό»), _πΙ τfj, ΔΤιια:νιΙρα:, . 

IAωpιιfς, -lιJo" ποιητ. θTJλ. ,06 %~. ιiντΙ μ_ 
ρά' χλωραειδής, ώxρonρόσινoς, όνοικτοπρόσινος 
(ίπΙθ. τη;; ciTle6vo;;l' πρδλ. Ήουχ. cx1ΦelJlS' d.,cJQw· 
liroa ΙΙπο ~oν Χ/}ώμι&I'Ο" ιt χΙ. ' ., &cd ~ό ,Ini 
X1ι»eΩW xcιθιf"έα6cιι &ιf,.&e- . , 
Έτvμ.l xλιoelJl" xα:τι.t τινα:, οΟνθ. ίχ τοϊ) x1ι»eOri

*dFI&- (: CΙι/&o)' πιθοινώ-τιρον l5μ~ ιιΙνα:ι δτι tό ίπΙΙΙ. 
δέν iχιι χα:μμΙα:ν OΧιioιν πρό, cJομα:, άλ;.,χ οτ,μ. &πλισ;; 
cίιποπρόσινος, ΠΡοσινωπός, η κιτρινωπός»' πρδλ . xa:: 
x1ιιoecιvxlJ". 
lλωρό-ιιομος, ο,. (x1Φeon-x6μtJ)' ό έχων χλω· 

ρόν κόμην, lJTlA. ηρόσινον φύλλωμα. . 
IΑωρός, ΠΟΙTlτ. IAocpός, ιί. δ. (μ6,,)' χιιρ. ό 

έχων τό χρώμα χλόης (νε06λΟΟτou σΙτου, νέων 
φύλλων, όώρου καρποΟ), κιτρινοπρόσινος, ίιποπρό
σινος, πρααινωn6ς, πΡόσινος ι_ο. 'πΙ τoίi μέλιτo~ 
χιχ! 'πΙ τη;; 4μμου, κιτρινωπός, ίιποκΙτρινος.- 11 Υ.' 
νιχlO;;, ό έχων όνοικτόν χρώμα, ώχρός, «χλωμός». 
- .1 ιioΧ'ΤIΩ;; πρό, τό χρ6)μα:, ώ, χιχ! νli~, χλωρός" 
θαλερός, · νωπός, «φρέσκος», 4ντΙθ. Τ$ "'~o. :κα:! 
cο'tΙΥνό,,, : TVfδ. χ1Φeο,=cχλωρστύριι Ι ιιτφρ., .όν-
8ηρός, άκμαΙος, νεαρός, ζωηρός ι'μτφρ. cIισ., 'Τρυ' 
φερός, μαλaκqς, λεπτός, ό6ρός. 

ΟΕ"νμ. ι μ-cιo' .(Ια:π. *ghlo-: 4yyλ-σσιe. zl6m
zlbmunz (λυκαυγές, λυκόφως), πα:λ-ΥΙΡμ., μιο·tι;ιμ, 
gluot (καύσων, διάπυροι δν8ρακες), norv. φδι ~~μ. 
μα, 8έα), ' isl. glbr& (άπιν8ηρο6ολω)' τό Ια:π. *ghID' 
ιΙνα:ι μι'tα:πτOlτ. βα:θμ. ' τοΟ *ghle- , _ν τljl πα:λ·noΓΓ . 
gl6mr (σελήνη), λα:Τ·Υι;:ιμ. .gl&esum (Ι\λεκτρον)' 7( 
μl'tα:πτ. ~α:θμ. '*~I.· iν 't$ lσλ. gl&n& (φωτlζoμαι): 
'91&1\ . (λάμψις τQν στιλ",,"ν άντικειμένων), gaul . 
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GΙ_ι:ι& (6-":Qμα πσταμρCι), ItIIλ-bret: ~&ι;ι4tt.~χε.9της), .. · ;οηωνδή r (QI19V~ ' πρqoφερ(jΨένη ε:1ς τΨ.ι'ι~ νεlφοΟ). 
Ιρ).. 91&n (κα8aρός, όμόλυντoς)~ ie lιιπ. βΩlό. *ghele-:).II:t. Iί.b&tl~· -πρδλ. ~ιιιη 7J .. - .. δι) (ιίπΙ. ~A" Π;;(ιCιφι' 

. " :ρo~ίνb.lν ~ρό;, ~ιμ"iΊν .'tων ~ιr6}ν)' ητ!) ~~ -#j x~ :x"ιJμιι 
·~h.I(.>- (λόμψις, χρώμα χ/η:>ΙΥσν f)' πρόάίvό\r8ερ- :iχ .; μ.λι,l:!);" Mιι~~. υ,ι. ~tYou. , 2~ ' ίνΙοτι, ή ~λfJ' δυ
μόΤf\C;, ' καύσων); · π,,&Α. , αΙΧνόΧρ. 1'If'&fly&:m, ,~. Ζ.- : !οΙα ύπέρ 'των ,γ.εκρι.ιν, λ~ •. Infer.I •• Ι πδσά δλλη 
r.~y&-, "1,01:9. _ ,gu'φ, λ~~ · 1.l1s, . ..!'ιxA: a-~oiίI..:.. Zl~Ιo~ σπονδή ,nλrιy, '!ών νεκρικών.- • Υ.ν., ρεΟμα, ροο/, 
"ωαό. lόΙοΙ'ο (χρυοός), (*gh.tto-, *ghoIto·, ·ghl 'o~>; νόματο. : 
νιo-πιp~ . .. ;z.rd . (κ/τρινος), , λι8 ... ~e\t~ .. · πιι).·· αλcισ. ' 'Ε'ΠΙμ.: χο-', · XΊSo~, xo~· χιχΙ xo"'~ Υιν. xoa~, 
fl'itti; ΙκΙτρlνος), Άι8. Ζ'IΙί (πρaoιν/ζ-ω), Itιxλ-oAIIU. ze- ; xo~· ·'ItA1J8;. ,,"%O.~~ ,δι' i-.:uμ. βλ. xCΩ . 
lenίi. (πρόσινος, x"aιe6~)' βλ. χ"6", x"ιιStt. χό"ο,. · : ιο-ι\Ρ'ΚΙ -~, '{ιν. "eρ' (xo;'+cleιIe-i,,)' ό έψ...ιδια
ί"σύ""=ιc"ιίΩJ (βλ .. λ.), ξέι.ι, όπσξέι.ι, τρι.ιΥαλ/ζι.ι, ' ομέχος. μέ" .~οq, Τι '6 π.ΙPιίχω~ %O«i (νεκρικός σπον-

περlτΡώΥω, cροκαν/ζω». . . : δός, έναΥΙσματα) % '110' χorιe.,:=όΥΥετον πλrιρες 
'Enιμ.ιX"cuίω· χ"α;;μα (ιμεζές,)· x"avgir (<<νό- ιΟ'ci". . 

στιμος»)' χ"αιιαΤΙΗόi: (λ/χνος .. . «λιχούδης»)· Ι; lιχπ. Ί0ιι-.6ρος, Ρ';. (,~ι)~I.)· ό προσφέρι.ιν xocli 
*gh08u- (βιια. ghneu-), χιχΙ ΠιχρΙΧλλ • .• ghn-eu-, *ghn-ou (απονδός) εΙ; τους νεKΡOUς· 
ίν ~/jI ·Ομτ,ρ. X,,60i, :%,,0';;,. %1'Μι. ίων. Χ"oΙ" (ltρΙSλ. . , ιοίιι6ς, tj, ό" (χΟ'Ιί' Β)' ό έκ χώματος, ό έκ πη-
τΑ 6μΟΙΟΧΙΧ1:iληΧ1:ΟΙ ΙC,,60i, Η"Ο;;,. ιc,,6,,)' πρΙSλ. πιχλ. , λοο (άι, ~ό rtia"Oi, mt"I"Oi. βλ. λ. λ.).- • , (χο;;. Α), 
ποπ. gnίI. (τρ/6ω, έπlτρ/6ω), ιΧγγλ-σιχ;. 9η~.~ (φιλ . . : ό όνήκων ' ij ό όνaφερόμενoς εΙς τήν έορτήν . τών 

, i\ ' ' χοων. . 
άΡΥυΡος), ' gnlel'e:, (χλ/σχ,ρος, όνεπaρKής)' βλ. χ"l.ι· lοινΙιύς, -1&0., .;1 (xO""ιξ)'=xo,,,/ιc,, . χΙΧί χ"Μι 
(~1'αιιaι ι X"/aι='ψΩ!'(1ΙΙ ψιQ'ι). (151.. λ.), σιδηρσΟς κρ/κος τοΟ τροχοϋ, διό τ"ι; όπrις 
Ίν(CΓ πιχρ. 'Uaux. · C%"IIlI ' 'ψΩιcάζ.ι, Β-ινπτIlΙ.· τοϋ όποΙου είσέρχεται 6 δξων όμόξης n σιδηροΟς 

πρl5λ. Itιxpci ~φ , ιx~τ/jl cχ"ια~(.Qτέf!α· ·:' 'Χ"οφ(ιJιι .. )τaρα, κρ/κος πρός στήριξιν τοΟ χρυσοΟ στεφάνου. 2) 
πιχλ·Υ_Ρμ. gn11.n (-λΙΧ1:. fric&r., ψήχω, τρ/8ω~ χειρουργlκόν έργαλετον. 3) ό Υϋρος του στεφά-
ιΧπλ--αιχΙ znidAm' (τρ/6ω, κονιοποιώ), μια-ΥΙΡμ. gnrst, . νου. 4), -χοΤ"ιξ 11 2 (151.. λ.), 
gnelst (ρύΠQς τσv9tρματος, σκώρος), μΙCl-ΥΙΡμ. ιοίνιξ, -rΙCOi, -#1' μέτρον χωρητικότητος ξηρών 
gnill. (εΤδος μικρών κι.ινώπων), . lsl. gnlt (ικόνιδα_), προίόντων" 1 χοϊ1',ξ='I •• 1:0U μcδlμ"οv, δ.~oμίνoυ 
π~λ-αλιxυ. gnitl ' (σήπομαι, λ ... gnlde (τραχύ .. ~έρμo, · δΙ δ~ι 1 μiδιμ"O',=38 011., οuν~Υ6τltt δ1:Ι ή χΟ'Τ .. ιξ 
ρυτιδωμένος, άνώμαλος), aλιxu. gnld&, λε1:~: .gnld. tootho προ, 815 δpάμιcι' μΙιι χοτνιξ Ot1:0U ~~o ~Q -Ιιμι. 
(ΙKόγ.I~_)· ίΧ βΙΧCl. ghne'-, ghni-' nplSλ. χιχΙ πιχλ·Υ_Ρμ. ρήClιον at1:1JpiClLOV ~oυ α1:pιx~ιώΤOI) (ή τo~λάxια1:0ν ~oI, 
gn&g.n, πC!λ-norr. gn&g. (π.ερlτρώΥω, δια6ι6όώοκω) : δοuλοu): 8i ιc." lμη, XO'/"'HOi ιΥπτ"ται-δσTlς τρώο 
(*ghne-gh·), Αλλ_ Χ"αVΩJ(βλ. λ :) . . '{Ε:Ι έκ τοΟ έμΟΟ δρτου.- ίχ 1:f)S αχΤιμΙΧ1:0" ή 00-
IVοάςω, μιλλ. -ά .. aι (Χ1'όο,i)' xup. ιιπ,'" ν.~νι/i)ν ' όρο . ριξ τοΟ τροχοΟ της όμόξης (t. xo,,,/ιc,,, Χ"6", βλ .λ.). 

χΙζω ' νά «6γάζω» εΙς τός ΠΘp~lός καΙ τδν μύστακα . 2) εΤδος ξυλΙνης ij σιδηρόςποδοκάκης (χ?ιν. «φά· 
τός πρώτας λεπτ.ός καΙ 'μαλακός . τρ/xaς (ιτό πρώ-' λανΥα-Ι εΙς :τήν όποΙαν ένεκλε/οντο αl Kνrιμαι τοΟ 
το χνόύδl») Ι cilo. "oιl '. ιΙπ! ~fj, ίμςΡιχνΙαιω, πολ:ων 1:ΡΙ" . ύπ6 ΤιμωρΙαν δlατελοΟντος. Ιιi:Υ-ιώα1:0U ί~uμ(lλ . ]. 
x/i)v 1:0U yήpιι~o,: x"O'άζΦtι 8eτι "ΙΙVxa"fJii Ηάια- . : ιοιράς, -ιίδο" ή (xoieO'i)' 6ράχος όλ/γον έξέχων 
μόλις όρχόμενος νό όΠOKτζi λεπτός τρ/χας εΙςϊ τι'ι'ν : Tt')c; δαλόοcnς (σκόπελος), χ"Yjθi:; δ' O!jtlD δl6~ι 6· 
κεφαλήν (ιμόλις δρχισαν. νό όσπρ/ζουν ΟΙ τρ!χες. μοιάζιι ΠΡό, · 1:ci ' ~/i)1:ιX χοΙ;;οu: χοιρά"-, narρcιa=xa-
τ"ς Kεφαλrις του_). . μηλοl 6ρόχοι, μόλις έξέχοντες ύπέρ τήν έπιφόνει-

, ινolιώ'= x"όιίζάJ (β).. 1.). , . dv της bαλόσσης, ~ιxl δι& 1:0ilτο δμοιάζον\ιι, . π~ό, 
. Χ"ΟΉ, ίων. χνofιι. , "ι' t) . χοι"ικί, (βλ. λ.) τοο ~ην ράχιν xo[pou (πρι5λ. 'tό 'tOU Virgil. dorsum Imm.· 

ΤΡόχόΟ (.-. Ι. ή σιδηρδ σΟΡIΥξ τοΟ τροχοΟ), διό της ne m.rl . ιuιnmo) 11 · χΟ'&ρά, CΙμν"e«=6ρόχος μόλις 
όπης της όποΙας εΙσέρχεται καΙ ' περιστρέφεται ό φαινόμενος (πολύ χαμηλός) 11 χοι.,ά, Δ"λία=ό 6ρό-
δξων όμ6ξης, i'j χιχΙ αυτός ούτος ό σlδηΡ9ύς δξων χος της Δήλου; ή 6ρσχώδης νησος, Δrιλoς.- 11 
(βλ. ";;eayf χ,οιΙ xOI"IΙCli). 2) μτφρ., π"όιιι πoιJώ" μ~φρ., Ιν ~ιp πλ1J8" xOIeriIlli, ιχΙ-οΙδήματα των ό-
~αl όρθρώσεις περl'. τάς όηοΙας στρέφονται ΟΙ πό- ., δένων τΟΟ λαlμοΟ, χοιραδικό πρήσματα, λιχτ. scrg- ' 
δες, δπως ΟΙ τροχοl' περl τόν δξονα [δι' ιί1:υμ. βλ. ρΟΟI •• [δι' i~uμ, βλ. %οΤιο,' j. 1:0ιj~(lI, βλ. χιχ! xtie' 
X"O,l, %1'αVω]. ' . μ" 11]. . 
ΧΥ6ίος, α, 01' (%,,60~)' )(νοώδης, κεκαλυμμένός lofρι:ιος, α, Ο", ιπιχ, ιΟΙρι:ος, ", .. " (xoieo,)' 

όπό χνΟϋν (cχνού.δl»). . .. . ciI, "ιχΙ ναν, χο/ρινος (ιχοιρινός»), ό . τού χο/ρου, ό 
Χ"ΟΌΟΣ, δ, in. auy'{lp. ινοϋς, Ύ.ν. χ"Ο'ίί, χoιΙΙ~ι· όνήκων εις χοΤρον: . 

ρόΧλ. Υεν. χ,,06, · δό1:. %"0;' πόσα έλαφρό καΙ Ώορώ. '. . . Χό'ρι:.ος, α, ο". ΠΟΙ1JΤ. ιίντΙ χΟ'ίι-ιο, (βλ ,λ.) : xo/·· 
δης- ούσΙα, ό άφρός. τrις θαλόσσης n τ6 λεπτό «χνού· . ι.α (ivv, ιcρaατα), ~&=τό χοΙρlνα κρέατα, τό κρέα· 
δι» μερικών κσρπων . (του ροδακ/νου, τοΟ κυδων/ου , τα: τ:οΟ . χρ/ρου, «τό χι;>ιρινά». 
χ,όι.) n ώ, ~& Ιίχν", .ωΧ"'Ι (βλ. λ. λ.), αl πρώταl μαλα- " loIptIIOY, 1:6, Ι)ποχορ. τοίί χοϊιιο" άι, χοιί νυν xol· . 
καΙ τρ/χες αΙ έμφaνlζόμενQΙ έπl" τών' παρειών καΙ ρΙδlσν, «γουρουνόπουλοι, μικρός χοΤρος, νεαρός 
ΤΟΟ γ,ενε/ου Τών Όνέων, λΙΧ1:. ι.πugό [δι' ί1:uμ. βλ. χφΤρος. 
X"ΔVΩ]. ,. .' , ' XOIPIΉH~ η· '·μlκΡό θαλaσσ/α κόΥχη (κογχύλιον),' 
16σ, αi!'t. ~oίί %60i, χοίίς (6λ. λ.~ ~iιν · 6κοΙιιν μιτaxι:ριr;;ον~ο 'ν 'A,θiινιιι; ΟΙ διχιχα1:ΙΙΙ ΙΙΙ, 

, χοiνcύω, ",-ιχΙ CIU"'{lF , ιωνι:ύω (χΟ'ά",,)' λιιώνω και ψ~gιoν xίι~ :τ~" ,Ψ1JςΡΟιΡΟΡΙΟΙ" ' χιχ! ~~ι, (ΧόΥχη) χιι! 
χύνω μέταλλον εΙς μήτραν (εΙς «καλούπιι), 11': x6cι: : : οήμιρον I'tL ύλιΤτΙΧΙ cyoupouvrixt». 
"ο,. ~l5λ. λ . ). ' . ;xoιρfOYι , ~ό, [)ποχορ. 'τΟ!) xO'ieo,' xoae"'O''' (βλ. λ.), 
ιοδηl. χιχl Cιυντιρ: ιών .. , "ι' .ιιι, σΙ νθν, χοόνη, . ' CΥούρουν6πouλο». 

«χωνΙ».-- Ι =Χ"1'Ο" (βλ. λ.). . , . . , ιoιρί~ιιoς, 6, ~πoχoρ. ~oυ x"ieo,: =χοιιΙΟ'" βλ. λ.)' 
ιόδΥος, 6 , <χ.ω)· κοιλότης (i'ι κοΙλον σκεΟος) : ιoιρo-ιιoμcίoν, . . ~ό (x0'ieO'i+ιcoΜCΩJ)' χοιροτρο- . 

ένδα έΤ./8ετο τό nρός τηξιν' μέταλλον, καΙ όπόθεν : : φι:Ιον, χοφοστόσιον, σΤΟΟλός χοίρι.ιν. 
(μετό την τt')ξιν) έχύνετο εΙς τόν τύΠΟΥ (εΙς τό " : "χο.lρο-ιιτ6νος, .. " (χΟ'ΤeΟi+ΗΤIlI1'ΩJ)' ό όΠ9κτε/ • . 
cκαλ~πl»), τ6 χωνευτήριον U ώα. ό χωμότινος τύ- ' "νr.ιγ, (ό Qφόζων, φoνεiι<.!ν) χo/ρoUς.-11 ιίν πιιθ. Μ., 
πος (ικαλΟΟήι_) -εΙς δν έχύνετο εύδύς μετδ την προπιιρο;, ιoιρ6-~'rOyoς, Ο'ι=ό τΟΟ σφayέντoς χΟΙ- . 
τrιξlν τό'~ypόν πλέον μέταλλον διό νό λό&:1 τ~ Ρ9\1, ό όνήκων είς. ,σφayέντα χοΙρον: αΙ".. χΟ'ιι6. 
ώριόμένον σχt\μα (τοο cκαλουπισΟ»).- n - χοιί,." ιcι"Oι.o,,-αf.μα σφαΥέντος Xolρou. 
(βλ. λ.), χων./όν; «χων/». ' '. ' ιοιρο-ηώlιις, .-0., 6, ' διιιρ. -ηώιος.· "σ. 6 (xqi-
ΟΒηιμ. ι XH1lOi. χώΝ" xonic, 16o,· xoά"'l' xcιιι- . ,Oi+nΙOMΙO)' ό πωλCιν χο/ρους. . 

"nίΩJ. χ.ω (βΙ .. .... ). . , . -: ' )[01-.01, 6' ιit, χιχ! ν6ν, ΧΟΤρος, «ΥουΡούνl» 11 χο,· 
ιφς, . ο!, Ονομ. πλ"ljθ. ,;οίί ,,6Ο'ι. XoVC ('1 • . 1.). ' . ' ρlδlOν. ~λφaξ (ιyouρouν~πouλo_), λιι~. pόrcus, 
Ι ... "ι (z.fι@) ~ τ6 . jtΟΟlμον, . ή _ χύσις, 1IDP~,~ ~, J'ό YWQI~T9V .αΙδQToν (1hLρI\ ~ .. ,,,otc). 



xollις-xopda 111. 

f ' ~:B"Ji; ,,=-ιφ, .. δοον . xoίιo~ <!ιiι~: . ·~ho;.jo.j, · ιινιιι gelt&s, πιι?<-πρcιlαα. gel&tynan, λτ~ dfeΊtiUnι .{,;Ι-
οtlπ. τ§l ~CIλonorr. grl~s (xoφlδιoν Υόλακτος)," πιicλ- JPIVoςl. . ' . . 
oιι~., μaα-rΙ'Ρμ. gris (πολιός) (germ .• ΖΓϊιιί- -όoriρ6- χοΛόω, μιη. -ώσΦ' ταρόσσω (έρεθΙζω) 'την. κο · 
ι1αuρο,),βiα. ~hore:':j, r.r.tp~),A., τlp .~hό;e-u- ' ίν τφ λήγ τινος Ι δθιν, . KIvQ τινα εΙς όρ,γήν, ,τόν ' παρορ· 
~οιλ-.nοrr~ grάr, _ ilOIλ-γ.~μ, 9r&O, ιiπλ.o~. ΖrόeΖ νΙζω, τόν έξερεθΙζω, τόνθuμώνω, λα.τ. Irrllo.- U 

~ιιτrλ; .91', .Υ" gr&y' germ. '''ZΓ~Y&-. ισιπ. .A.hre-v"-) μ'αον χιιΙ ττ:φ;~τιτ,:t ' μιλλ. 'loAώaoμcι" τι .... λ. μιλλ. "ι· 
λ 6 Ι> ..., "oAώaoμcιι' μiο. ιi6pό α.' Ιχολακιάμ"." . πιιθ. ιί6ρ .. · 4' 

;:::π~ ι ς, . λεUΚς>μέ λας)' πρβλ. χιιΙ ιiλδ; der (ι'Ίμερός, '"oA~θ".,·, πOlθ. πρχ. "e"cS1QJμcι,' κινόύμαι εΙς όρνήν, 
κάΙ .δΥΡΙος χοΤρος) . ( ~~hδr-n-)· δ xotpo, fntQ ; τ~ν Ιδ!6- ΠClΡOξύνoμαι, έξερεθΙζομαι 11 "ιxo101μ&0~ τ,,,Ι=έξ-
ΤTjΤ~ τ~ν αχλτιρων τρ ~x.ων -τοtl ιiνC:Ιγιτιιl , .Ιί; ρΙΙ;;. ·~her~ ωργιομένος έναντΙον τινός. Ι ά.λλιΧ ΧΙΧί μδ~ιX γι". · τi'j~ 
(-νόΡIEί.ιQίς, Oκιν'ήόfα) ''1 it1e. δ (=όKανθόXOΙρQς) ιιΙ,;Ια.,: ' ,.ιxoA01M"o~ τ,,,ό~ == έξwργιoμένoς, fVEKCi 
(βλ. χα.Ι ΊII"O~' "άρμ" π), 'χ τοότοtl loιeάδι~ (<<χοι- τινΡς . (προο. Τι πρC:Ιγμ.), θuμωμένος έξ αίτΙας τινός 
paδΙKό, χελώνια») [~ΊιX -τ",ν οτιμσιο. πρδλ, ά.λδ. ~OI&- (προο: ij πριιγμ; ). . . 
πρηομένςιι όδένες: θί (χοΤρος), λOlτ. scrofula : scro- χοΛωδdς, ιΤ"α • .". μτχ. πcιθ. cir.p. ιχ' τοίϊ χο1601• 
ι. (ισκρόφα), «γοuρούνα»)], ιiττ. "ole("" (βλ. λ . ). χο1ώ&ην, .'π. πα.θ. i6p. ιι' τοίί "οΑόω. 
χο1άς, -άδo~, Τ; (χο7.';). χιιΙ ''1 τψ πλτιθ. , xo1άδe~ χο1ωσCμεν, ίπ. ιiπρφ. μιλλ. του xoA6a». . 

-τό έντερα, τό έντόσθια. 2).'1 .τψ 4'1., ή με1(]- χο1ωτός, ιf, 6." ~ημ. 'πΙθ. τοίϊ 107.601' ώΡΥισμό 
ξ~.tΟύ στηθικού χόνδρου καΙ τών πλεuρCιν κοιλότης. νος πλήρης όργης, όρν/λος, θuμώδης, όξύθυμbς, 
ι ' E.τvμ.ι ,,01cί~' ά.'1 . χόΑ,ξ. ·,,,o~, 'iι (έντερoν~ . παρόφορος. , 
χορδή) t ιiyγλ-oιι~. for-zlendrO)an (κατα6ι6ρώσκ'ω, XόνδpcNϊ, δ' πάς σφαιροειδής όγκος, κόκκος, (σπυ· 
κάτα6ροχθΙζω), παλ.· σ).a.ιι . ~ela,diίkll (οτόμαχος), ρΙ», «σ6ωλος», }.cιτ. gr&πum, mlc&. grumus. 2) χον-
Ιιιπ. "ghel-, ocινσχρ . hir-a (έντόοθια), λcιτ. har·u- δροαλεσμέγος σΤτος, ιπληγούρι». · 3) ζwμός πό· 
spex, har·iolus, hi·ra, hiII-ae (δ-r,λ. hir-ulae), ' πιιλ- ρασι.<εuaζόμενος έκ χονδροaλεσμένοu σΙτou, εΤδος 
norr. gor·n, πληθ. , gar·nίr· λιθ. zar·nd (πρδλ. νιο-γιρμ; χuλΟϋ (πρ6λ. χο"δ(/οπτισά.",> 8 πιιροφ. φρciσι. _πΙ Ύ" 
d&rm). . ρoν~o,: χό .. διο" Aclx_ρoφώ τοιοΟτον ζωμόν (όπό 
χο1άω . (xoAιf)' ώ, τό μιlογχο1άω (βλ. λ.)' εΙμαι «πληνούρι»).- ΙΙ ώ, y-cι! νυν, μαλακόν όσΤοΟν , τρα· 

πλήρης-μελαίνης χολης, εΤμαι μελαγχολικός, εΤμαι Υονόν, μή λα6όν εlοέτιτήν σκληρόν τou σύ'Jτοοιν, 
μανισ~ός, είμαι πaρόφρων.- U =xoλόoμcιι (βλ. λ.)', λcιτ. cartiIago. 
είμαι εξwργισμένος, λυσσώ, μαΙνομαι. 'F;τνμ·: χ6..δ(/ο, <·xe~"f· (χσιτ' ct.νoμ.) : λιι .. 
" .χο1έρα, ίων. χο1έριι, ή' ή ννωατή 'φθοροποιός ~endo , (σuντρΙ6ω' ά,μτδ., τρΙζω .τούς όδόντος), ιiyγλ-
νQ.liJος, ·καθ'· . ην ' τό ύγρό τοΟ σώματος έξέρ. :1:1;. zrindan (ϊγrλ. grind) (=6ΚονΙζω, όλέ&ι), Ύιρμ. 
χ'ονται' έκ τοΟ σώματος δι' έμέτou καΙ κενώσεων gr&nd (δμμqς, ψόμμος), grlnd (~K'όρα» δρτou, «κρού· 
όρμητικώς ώς δι' Ιιδρορρόας.- • =αωΑή., (βλ. λ.); στα~); λ18. grendu"gr',stl (τρl&>, προστρί6ω)Ί Αλλ: 
ύδροχόη, ύδρορρόη στέγης, σωλήν δί' oU όΠΟ)(ε' zeσΙ- (δλ. λ.)' ~ Ιιιπ. ·p,en-d-. ·gheren-dh- θ 
τεuονται TQ έπΙ της στέγης πΙπτοντα όμβρια δδατα; ιΙνιιl 'ΧΤ.1:.lχ τίνο, ·gher- (τρ/&>, κονιοποιώ). μαιρ • 

. 'Eτvμ.: iμφΙδr.i.. λ. (δlΙΙ τό · πρόοφ. βλ. ,ημ-ιισ)' 6ττ:ό 1:tlρotιμίνOtl π,χ, n -τοΟ 'λλTjν.-ΙΙ,ιι~. lιeμι;.c. xeIOII• 
τCΙΙν πιρlσοοτίΡCιιν ίΤ'Jμολογιt1:ΙΙΙ ' ίΧ τοί) χολή, uTtc5 , n. Hlrxe", (βλ.λ.λ.). . , . 
ν"!ν δ' ίΧ '1:συ χο7.ά; · π~δλ. '1',, πιιρ' ·Ηουχ. cτιi, ιό- , χονδρός, cι. ι)φ (%6tι~~j' ., Xa! νυν, χι:νδΡ6ς. 
AεδIα~ (sic) "ιιί τονς ιl"άyωy.'~ τιiY lιριiY , ,,ι,,,,ώ1ι πόχύς. «στρομποuλός)\ιχυρ.. ό όμοιος πρός χόνδρους 
aco"τo~6eφo~~ "ιιτι""nίcιoιι" 01' &exIIio, .... ιiY ;eem (βλ. λ.), οΙ δ~ x6xxol (οΙ οφlιμΡοlιeιt, ιι~τo! /SYX()I) δΙ· 
Ιρ)'ω" ιπιατιιτιιι» . ' . .. δοtlν -τήν iντιίπωοιν <tfj, ίνν. του xoν~ρoσ (''1 ct.νιιλ7ΥΙq: 
Χ. ΟΑΗ., -Ij' =xό7.0~ (βλ , λ,), ώ, . xcιΙ νίί, χολή (Ί:Ι. πρό, τόν δγχον των) n xιιτdι ,,;ό , ' TtA.totoν 'πΙ xoνΙ~oβ 

έ '" &λιιτο,: χο.,δ(/οί &lε~=xoνδρόκoμμένo(xoνδρoτριμ-
γρον ν τr,j κuστει τού ,uπατος), λιιτ . fel, bilis 11 χο - μένο) όλότι, «χονδρό όλότι», , 'ν ιiν1:lθίOIl πρό, τό 
"'ί . μέ1α,,,ιι=μαύρη χοΜ (δτιλ• νοσώδης Ι 11 ίν τψ 1Ιπτο1 &Αcr-=«ψιλό όλότι). ' . 
πλΥιθ. , ιι; χοlοί=ή χοληδόχος κύστις:- 11 .μ1:q:ρ. ' όος 
,iι, χιχ! τό λ!%.τ . bίiίs, όρνή, μίσος, πικρσΙ /κακαΙ) δια~ ' :oρ.~:~Ι;;;~lo~y .. ,y., χορ-δΥός,. · δtltρ. χσιΙ 
θέσεις, οχανόκτησις l ί πδν δ,ΤΙ προξενεΤ όηδΙανκαl ~ττ. ά.·,τΙ ΧΟ-7- (βλ.λ.λ.). ,,' . 
όποοτροφην. "'., 

Ο - : χόρδcuμά, -CΙι'0~. τό ("oίcJHcιo)' fν,τερον όλλδν-
, Χ • ΑΙ.;., -ι"o~, ή . χα;τ.ιΧ τό πλιtοτον ίν τφ . πλτιθ; τος, άλλδς, «λοuκόνικον». 
xόAΙ_~' ώ, 1:ό xo1άΔC~ (~λ. xoAά~). fντερο, έντό. xoρδcύω, μι-λλ. -"ω ("o,cJή)' KαΤOOKΕUΌζω 'όλ-
σ8ια (των 6οων οιιν,). κοιλΙα, οτόμαχος. . λδντας ( << λοuκόνικα»)\ιμτφρ., ίoIδιVω τcl nρά)'μιιτ«= 

. χό1lΟς, (ιι). ο" (χόΑο,γ ό πλήρης χόλοu, ό έξωρ- τό πράγματα της πολιτεΙας (τός κράτικός ύποθέ-
γισμένος, 1j xcιΙδ σuνήθως έξοργιζόμενoc;. ό ό .ι.; ό 11. ' . 

)[0. λΟl, δ' οπα;νΙω; ώ, τό νοΑ.ή (δλ. λ.).- 11 σtlν. οεις) τ «κ νω κιμο» '(δηλ. ΙΤυ κ νω υνω,κάτω, τό 
110 • όνακατώνω, δπως όνακατώνει κανεΙς τόν κιμά πού 

μτφρ., ώ, , τ?λιιτ. bilis, σφοδρό όργή, όΥρΙα όργή, 6όζομε στό λοuκόνικα»). . , 
δγριος θuμός, . μΤοος: χό10Υ πιινaιι" χό7.0" "βέaα" χορδή, 'Ιι" τό _ντιιι;ον, χιιί xιιτdι ,;ό πλιtοτον ίν 't<ji 
-νό σταματΓιφ:Ί (ν.ό καταnνΙξr:1, νό έξαφανΙσr:1) τόν πληθ. , ιιΙ "oρδaί = τό .έντερα, λιι,;. Intestina.- Ι. 
θuμόν, νό όπαλλαγr:\ της όργης 1I μaτi τιν , χό1Qf πδν τό κατασκεuαζόμενον έξ έντέρων,f!τοl: 1) 
ι',,,ό~= 1) (μιτιΧ "[ε·ι. ()ποχιφ. 'ί. χτητ , ) ή όργή τινος . χορδή λύρας, κι8όρος Χ. ιi., «κόρδα», λιιτ . . chorda: 
(τήν όποΙαν τρέφει τις «μέσα TOU»). 2) (μl'tιΧ Υιν. 2) όλλδςί «λouκόνικον» (βλ. xcιί χόeδcvμcι). . 
ιiνΤIXΙφιν.) ή όρνή τήν όποΙαν τρέφει τις έναν· 'Εr:vμ., %οιδή, oιινoiιρ. hlrιi (φλέθα), hlra-];ι. ,(&:
τ/ον τινός, όΡΥή : κατό τινος ('νΙοu xcι! μ,ιτrι. δοτ.; ομ6ς' ζώνη, περΙζwμα). ';λδ. zoi'E (έντό-g.'ια", JL'τ' ε-
be"ιi τ,'''>. 3) (μΙ1:ιΧ γιν. 'tfj, οιΙτ.) όρΥη fνεκό ~ • uv t.v 
τινος, έξ αlτΙας τινός. . ρο) (~ lιιπ. -ghernii). λιιτ. h&ru.sρ8x (οlωνοσκ6πος 

Έι'Vμ.: "ό10~' χοΑή ' xoA,,,6~' χ01ιίω' %οlόω (δλ. · μαντεΟΟμενος ~K τών έντοσθΙων), Φαλ/σκων .h&ra· 
λ. λ.): Ζινδ. z1l:r&- (Χ9λή), 1t00λ·";'ιρμ., πα.λ·σιι':' galla" ,η~ (=h&,usρex), λιιτ. h1r& (τό δεύτερον , ίσχνόν 
ιiπλ·OOl~. ~ealla, TtcιA·norr. g .. J.!- <.-11- ( ·.Ιη·) = χολή, έντερον), hill&e (τό μικρό έντερα), .hernla (κόθ-
λιιτ. fel. Υιν .. felll •• πoι),.-<lλCΙtl. ilrH , (=-= "ό1';), λιτ't. οδος). TtCIA·norr. go,m (fvτερον), πλτιθ• garn-ar 
fc~'lts <χολή), !4ττ:. ~ ~hel·, Itιι~ιιλλ. τφ *ghel- ''1 1:φ (έντόαθια), itα.), -nοrr. ,. ItΙΙλ-'(ιΡμ;< g&rn, iπλ·οOlΙ 
πOlλ-αλCΙtl. fliH, ΡCιιοσ. feIH' ι) - χοΑ" cΩν~μiaθΤι ο&τcιι zearri (νΓjμα), λιθ. ΖόΓη& (fvτερον),' πιθ. , ιiρμ. jir 
'χ -του Xριίιμcιτ6, ττι,. ΠF§λ. πιU.-yιρμ. gelQ, λοιτ,'h8I. . ιπεριεστρα,μμένος)' ~ ' ΊOIπ. ι;ιζ~ ' ·ghe,~ (έvτΦoν). 
νοι (κ/τρινος).λiθ.- i'etv~i (lJρόσινωπ6ς). (~ρΙ. ο'6δλ. πιθ . :1ίιΥΥ· o1:t !ιιττ:. ρlΙ;;.!gher- (πιόν'ω, λαμ6ό~~π.P.Ι 
'ν XU,,>. ocινoxρ. hdιΓI·1.lί· Zrιδ • . 14Ι'I-' (κιτρι,vωn6(;), ~,μ. ιν "ι/,. x6ιτ~ x1'~/: ' .. . 
goll. glωd . (πρaoιν6δα) ~Ιιιπ .• ghlel- ~ -ghHJ-), ιΙτιι . · Ioρdά, tι ~"o,ιVω)· . .. 1'δ ' ΧοΡεόειν, ·.6 'χορός, .χIιiΙ 

. " ' ν .λ . ' - : .. iλιοτ.cι ~ ένκuκλικι:\ Kι~~ει (~; xcιΙ νδν) , ηνόμε· , 
(+i, !!l!jς. ;~ςί~ί~} ~,cι~:oλιιιι:-' , ~IHδ" ρll\.όο.-:Ζllf~J' λιΑ ' ν~, καΙ . ouνΟδε:uόμεvoc; .. ,υ"ό , μouoικl\ς, .'_ό, 8~άtρ,. 



... , 
ιc6ς xeρ6ς. . 2) nδσα κuιcλM<ή Klνηoιc;, · ., ι'ι τον 
άστέρων.- • μέλος πρός δρχησιν, CΤραΥούδι τοΟ 
χοροΟι. . 
I6pcuμa, -cι~oι, .ό (1Oe.v.)· XOΙXUΤικ'" ιdνησις. 

χορός. 

ΙOΡC.τέoν, "ημ . 8κΙθ. τ~II Ν-'" .1 10, ..... ". 
h'i χορό" n ο.l/σιι •. 

IOΡCuτiιc;, -ον. ό <1Οe.vω)·- ό άΠότελQν μέρος 
δεατρ.κού χοΡοΟ, ΟΧόρtuwν, ι!ι, ··χιι! .υν χορευτι'ις, 
εΤς τΟΟ χορού !Ι {kov χοenιa,ς-=άφωσlwμένος όπα
δός της λατρεΙας 8εού τινος. ό θιασώτης δεοΟ τιν~. 

IOPCW, μιλλ . - cVaω ' .χάρ. α: lχ6ecvσα.· μίσον, μιη. 
·8iισoμ.α..· ιiόρ. α ' 'ιοeεvοά,u'1'" π:χθr,τ., c16p. ιι' 'χο
(.v",1,,· πι;χ. Χ8χ6jivμα.· (χορ6ς-) ' ώ,: ιιrιιΙ νΙίν , χο
ρειJι..ι, μετέχw κυκλικού χοροΟ, λαμ6όνι.ι μέρος είς 
χορό ν n σχημaτΙζw . χορόν, όργονώνw χορόν, ίδfQ 
δι' έορτήν πρός τιμήν θεού τινος JI άποτεΧQ μέλος 
τοΟ xoρoCι, '(υμνόζομαι εΙς τόν χορόν 11 13θε'; '(ιν:
χω., ένασχολούμαι εΤς τι, εΤμαι fμπειρος περΙ τι, 
εΤμαι ήσκημένος εΤς τι 11 μιτck ιιΙτ. tlJi; αuατοΙχ. iv

. 'ΙΧ, χορcούω r.oeciCIS' = έορτόζw χορευτικούς όyQ
νας, διοργανώνw δραστηρΙι.ις δεατρικOVς χορούς n 
φeo/μ.o" χοe_Vσομ.α.ι = δό όρχΙσw τός έορτός μέ 
χ0Ρ6ν (Τι θό χορεύσω τό προοΙμlα TQv γενησoμt
vwv toρrQv) 11 κιιθητ . xcx6ef!Vnι. f)μ'i" = ό χορός 
μας fXEI ~.oρευθΙ; (έχει τελειώσει), τ, i . έξετελέσα
μεν τό μερος μας, ό ρόλος μας έτελείwσεν .- • 
,ιι.δ •. , έορτόζw διό θεατρικών XoρQν,- • ώ. μι.ιι
βιι.ιΧόν ενΙΡΥιΙα. , κόμνw τινό νό χορεύσι;ι, τόν κι
νQ · εlς δρχηοιν, «τόν 66ζw στό χορό., τόν KaλO 
«στό χορό » . 
lόΡ-ΙΙΥcίον, τό . (r.·e'1,dςo)' ό τόπος έν ~ έδιδό· 

οκετο καί έξησκεΤτο 6 χορός rQv άρχαΙwν δραμό· 
TWV, xoρoδlδaσKαλεΤoν .• ρόπ"ν t.lwl. 

10000yiv, δcιtρ. ΙΟΡ-δΥιω' μελλ. -ι)σω (xOe'1Y&')' 
όδη'{ω χορόν, εΤμαι ή'{εμών (όρχη'{ός) χοροϋ 8εα
τρικοϋ,- 11 ποφ' ιiτ.ιxol" ίπί 10U Χ"Ρ,llΥου , εΤμαι (και 
ένερ'{ω ώς) χορηγός, Kατa6όλλω τάς δanόνας διό 
τήν κοτόρτισιν τοΟ χόρού, προκειμένου νό όνα
βl6ασθι:! έπί τt\ς σκηνt\ς θεατρικόν έρ'{ον (τρα'{-
4)5Ια. κwμΥδΙα) n μ1φρ. , naPέxw τςι μέσα, ~ προσ
πορΙζομαι τό μέσα, διό τι, διευκολύνw τι : χορ"γιl 
τιιΊ, CI~-cov ι)δο"ιιί, = διαθέτει (oπc"TaλQ) δφθονα 
χρήματα διό τήν ΙκανοποΙησιν των σapκlltQv του 
έπιθυμιών,- πιιθη •. , ΧΟΡ"Υοϊίμα., φ~ 'κrιιΙ 16 νυν έnι
χορηγοϋμαι, έφοδιόζομ.αι καλώς μέ τι , λσμ6όνω 
πλουσΙαν χορη'{Ιαν : 1ΟΙ"Υοίίρ, μ." οΙ πΙ0ούσιο •• 
xoe",cl-cCII cU d δiiμo, -- οΙ μέν πλούσιοι κόμνουν 
χρέη χορηγQν(ένεργοΟν ώς χορη'{οΙ), ό δέ λαός 
έπιχορηγεΤται 00' oύrQv (λαμ6όνεl παρ' O:ΙTQv 6-
φθονα έφόδια) . - • yινικιi" παρέχι.ι, χορηγQ Ι μΙ1& 
:χΙτ. π;;οc., έφοδιόζω τινό έν όφ80νfQ μέ πΡδγμό 
τ ι, noρtxw εΤς τινα δφθονα έφόδια. 
Χορ-ιιΥΙσ. ή (ΧΟΡ'1Υέω) · τό 6ξΙwμα τοϋ XO''1"o1) 
ψ .. λ.), τ6 ύπούργημά τοο Β ιν Άθ·ήναι., μΙιι ΙΧ 1ιUν 
oIt"u~IIIO.afW" ,ι",τουργ.ώ" (βλ, λ,) tιτ" χιιΙ ή xoe'1' 
ΥΙσ . 'τ. ι, ή δ~' ieΙων ί;ό~ων xιι.cίρ,;ιcι, τ"iί χ.ορ"Ο 
1φν ιipJtI&Ccιtv δριιμ!iτφ·, . 2) Υινιχω., αl χρηματικαl 
δanόναl καΙ τ6 δλλα μέσο τά διατιθέμενα διό την 
πponaρaσKευήν καί έκτέλεσιν οlουδι'ιποτε fpγου 11 
ή προμήθεια ζwoτροφιων έν πολέμΥ . . 3) όφ80-
νΙα μέσων, πλοϋτος. 
ΙΟΡ-ΙΙΥI.6ς, ti. ό" (χορ""ό,)' 6 όνήκων εις χορ

η'{όν fι χορηγΙαν, η ό δρμόζwν εΙς αύτό IXOf'1y.xOi 
d,w." - ό'{Qνες (τ . ε . δμιλλα μεταξύ) των. χορη· 
'(ων πεμl τόν καταρτιομόν rQv χορών . (ποΙο, 8& 
πιιροuσιιi~tΙ τόν χιιλΗ1;;ρ"ν χορόν xιιτ~ τού, Οριιμιι.ι-
1(ού, c1rωνcι,). . 

ι.,..νιον, τ6, δCιιΡ, χιι ί ciH. lορδΥlOνο 
- xoe"-

Υ,ίο" (βλ. λ,). . 
ΙοΡ-ιιΥ6ς, δ, δωρ, ιoρCiιός (r.o('o, + ι)γΙομιι.)' 

ό Ι'ιΥΟΟμενος τοΟ xoρou, Ο ήνεμών τοΟ χορού, δ 
nl&pck .μΤΥν. JCo,vφA'o, Ι Υιν., ό ι'\γούμενος πομπής, 
πλήθους, ό όρχηΥός όμlλoυ. 2)'ν Άθήνιιι" ό 
όvaλaμ6όνων τός δαπόνάς διό τόν πλήρη . καταρ. 
τισμ6ν (διδασκαλΙαν και έξόσκησιν) χοΡοΟ δρό~ 
τόc; τινος.- • rινιχ"', ό χορηΥων )(ρf.ιμoτα δι' οΙον-

&'ιnoτe ΟΚοπόν, ό όνaλαμ66νων τΩ; δαrιόνor; δι6 
τήν όποπεΉότωσι'l 01ουδι'ιποτε tpyou. 
ιορο4.μιος, δ <Ζ8ι.ο, + Ισ"',,)' ιν 'St ιι.τριχι. 

ηούς τετρaaύλλα6oς, ουγκε/μενος i:ξ ένός JOf81" 
(-τροχα/ου) καΙ ένός Idμβοv 'Ι ι_μ,- (_'OJ'-")' 

ιορΙιι6ς, Ι). όtι <10,6,)' ό όνήκων i'ι όρμ6ζwν 
εΙς δρχησιν χοροΟ έν τςι όρχαΙΥ δρόματι Ι 'τό οΜ. 
., o~o, ~ό χορ.χό" (xup. ινν, μΙ0,)-τό {ιαμα τοΟ 
χοροΟ έν τςι όρxal~ δρόμaτι · (χιιτιΙι ~ό _λιΙατον 'ν 
τφ πλτιθ . , " X-IΙΙCΆ) . 
ΧΟ'ΡΙΟΜ, .6' πδv δέρμα, δορό, cπΡ06ιό», λιι~. 

coriυιn. 2> τό δερματώδες περl6λημα, ή μεμ6ρό
νη ή περι6όλλouσα τό fμ6ρuov έν rt,j μfιTPQ καΙ 
έξερχcμένη εύΘUς . μετ· αύτό κατά τ6ν τοκετόν, ό 
πλαKOUς, τό ίίστερον η cόκόλου80ν ι. 3) ό ύμ"ν 
ό fow8EV τού φλοιοο περι6όλλων τό περιεχόμενον 
ΤOO~, 4) πός ύμήν rQv έντέΡWν η , των έντο
oeIwv.- δuσχιριΙιι, ώ, πρό, .ijv Ιρμηνιicιν κιιρ'χιι t 
πιιpιk θιοχρ, (Χ 11) δωρ. πιι~"ιμ, «χιίΜπό" x0l1oo 
,w"CI γιVoιιι. (ουνήθω, Ιρμηνιu"μaντ, I~Τναι κακόν 
νό δώσι;ι κανεlς είς τόν σκύλον νό φόΥΙ;Ι δέρμa»~ 
πρδλ. χιι : τό nl&p' Όροι.!φ cι.ηΙι ι. corlo nυnquι.ιn 

absterrebifur uncto. Γ χ6,.0" ( ίιιπ. ρ~, g,.,- (σuλ
λαμ6όνω, περlλaμ6όνω, πεΡι66λλω. nε:Ριιcαλύπτw), 
πιρ! tι, βλ, x~! ίν r.aif, r.6(1-CO" - τό λιιτ, corluιιι 
(δέρμα) χιιτ' 4n"uc .Ινιιι διiνιι"ν ίχ τικ 'EAATJYIxf)c, 
χιιΙ χιιτ' ιiλλoυc alYI&I λί; . tfj, AIIttYIxfj. χιιΙ oux! διi
νιιον (ix plt:. Ιs]qer·=aκόnτω, β1 •• χιι! _ν χ,Ι,οο») , 
16ριος, δ'=χορεΊο, (βλ. λ.), ό μετρικός δηλ. πούς, 

ό καΙ τροχατος λεγόμενος άλλι.ιc;, συ'{κεΙμενος δt 
bt μιδς μάκρδς καί μιδς 6ρaχεΙος (- .... : ίππο,), 
ιoρo-δfδάσιιΙAoς, 6 (xoρό~+δ.ιJάσ_"o,)' ό δι

δάσκαλος του χορού των όρχοίι.ιν δραμάτwν, ό 
διδάσκων καΙ άσκων αύτόν, χ" ί Οστι, αuχνόtιιτ« 
fjto ιι~τό, οδ.ο, 6 ΨΙΙΥιχά, .. oL'l)'1:~ . 2) -1ΟeiΥό. 
fι χορυφιιΊο" (βλ, λ, λ,), τ. Ι . ό ήγούμενος τοΟ χο
ροΟ τΟΟ δρόματας, δα τι, χιιΙ πιίλιν ijeuYIIto νιk ιΙνcι~ 
ιιt}τό;; δ ποιητ"ιι; , δι6τι οι ιipχιιι6τι"oι .ρcιyιxoΙ Oiv 
ήρxoiί" ~~ μ6νον ιΙ, τήν διδιισχιιλΙιιν του Χ ,,;;ου, .. λλ· 
ιλιίμδιινον xcιΙ ΟΙ Ιδιοι μίρο;; χαι.& τήν ικΙοημον iμφιί
νιαιν τ"υ χ,,;;οl} iν τίjl θιιi,ρφ ώ~ ΧοΡυφιιΙοΙ ~oυ, 

ιορο ~ιις, ." Υ.ν. · ,o~ (r.οeό,t ιJ8-0ς-)' ό εΙθισμέ
νος εΙς τήν δρχησιν τοΟ χοροϋ. 
10ρo~ΙAι\ς, 8ς-. Υ.ν . -έος- (χοιός" t ... .ι.Ι,,)· ό 

~λλwv (λόμπwν, διαπρέπwν) έν τςι xoρQ. 
lοροι-μδνΙσ, tι (χορΟς-Γ-μ.α.l'lιι)' μανΙα διό χορόν, 

μανικός 'μανιώδης, χορός. 
IΟΡΟι-τinfσ, -Ij (xoρo.nίπo.)' τό κτuπδν τό έ

δαφος κατά τόν χορόν, χορός fxwv διαKριτΙΙCΔν 
Υνώρισμα τό ποΟόΚροτήματα 11 χορός χιι9όλου. 

ιoρoι-ηίιroς, ο,, · (χοeό,,+- r~JΠ'''), c1v":! loρo~ 
ποι' ό έν TQ χορεύειν κτυπφν τό έδαφος, 6 όρ
χούμενος μετό ποδοκροτημότι,ιν, Υιν, ό όρχούμε:
νος.- • πρ"π""ο!. Ίoρoί-riίπoς, ο" (i" παιθητ. Ινν . ) 
-ό πληττόμενος (παιζ6μινος) κατό τόν χοΡόν (ιιρός 
συνoδεΙcιy τού xo~ϋ), .itt ! μουσ . όρyιiνoυ. 
lορο-μδνι\ς, Ι~, τιν. ·Ιος-, χιι Ι 10'01 μδνι!ις<1Ο

,ό~I-μ.α.,,;; ... ι)' ό έμμανως όγαπων τόν χορ6ν, ό 
μανιώδης διό χ0ρ6ν. 
10ρ6,.~c, ίπιρρ .· εΙς (πρ6ς) τόν χορόν. 
ιoρo-πcιfyμων, Ο". Υιν. -0;'0" k.«L loρo-"σI

.τικ, -ov, δ (r.Οfός-tπαΙ,οο)" 6 παΙζων έν τςι χο
ρe;ι, ό όρχαύμενος εύβύμώc;, 6 όστειεuόμενoς έν ~ 
χορεύει, 

ιoρo-ιroι6ς, όιι (χο('ό, + Π(Ι •• ω)· ό · καταρτΙζων 
χορό ν Ι! ό ήνOVμενος (6 κορυφαΤος) τού xoρoQ. 
ΧΟΡΟΊ, -ον. 6' .• , χιι! νυν, χορός χυρ, ό χορός 

έν κύκλΥ, ό κυκλικός χορός Ι yav., έOΡτaσΤΙKός 
(πανηγυρικός) χορός, ΧοΡει:ι6μενος πρός τιμην &-
00 τινος κατό τηv διόρκειaν έαρτQν τελουμένων 
πρός τιμι'ιν τοΟ αύτοΟ &00, 2) ό χορός (ιν κι
ριληκτ, Μ., cb, χιιΙ ;ι"ιμιριιν),τό oόνo'λDν τGJ\t με
w:w 1-00 δραματlιtοϋ . χοροΟ (τ05 . χ:)Ι',,6 'Uiv «ρχιιίΙΙΙΥ 
δl*!'ιί:ςC8Y), ή 6μάς των 'XoρaιιQν, oQμa tκ ~~εu· 
TQv καΙ όoιδC')ν. 3) Υ.νιχ"', δμιλος. Τλη, δt)ρoι· 
~ nρooώnωγ, ωντροφ(a, ~ Ι ιΙΙσ,l&l i6wΙ 



0"11Ι4Ο'. u! ΙΙιςΙ πριιyμιi1:φν, δπ~ ZeM 'or;eOJ1l' (συΥ- Ι λος, κι'\πος), ιςaλ-noΓΓ~ g&rι!r (taιιι:. *fhorcfιo.) (= 
ιcρ6mμa όστέρων), xoejr cfoNx~""!'σε,ρό Kαλc!ι- ,ncρl60λσς, τόπος nερl~τoς, τόπος ώχυρωμένος, 
μων, 1:. Ι. ή ~Iγξ τοΟ Πανός . (~ ΟΟΥ"lφίνη ιix αύλή, ιcηπoς), «ΥΥλ·ααι;. ze&rd (περΙ60λος. κατο,κΙα. 
αιιρ4; "αιλciμCDV)1 ~zo,δr dl611'Cιιιw Χ .. Ο.Χ. - Ι ό τόπος, . - . 
ή ι:ύρ(ιχωρος nλCπt!fa. tνβcJ έχορε{ιοντο οιτοιοο· διαμονή), λι8. g';'t"d&I (nερlφραKτσς τόπος, σύδεν· 
το! χοροΙ " . δρας τόπος), πιιραιλλ . 1:ot, i&,dls, Υιν. ί&;cιio (με. 
Β ΙΙν χορ. δρχ,Ιοι, 1:βν ΑρχαιΙφν Bλ)..fιν_ν ΙΙπινοη· Υ6λη fκτασις (5οσκι'\ς), λιττ. f&'rdl, fόrdl Ιδμ. οημ.), 

87j fιιι:ό 1:ΙΙν Αιιιρι'Φv ,;ό πρΙΙτον, 1:1jv 'ςΙλlιοποΙησΙν ';'1' • '. . 1 .. -
δμφ, 16ριv 11' ,;όν """lιιcδ" χοιδ" τόv χοριυόμιvον πOlλ πρωαα. u.rdls (περΙ60λος) (.~π. gh-,). , 
ίν ~A8iιναiι, χαιτ6; τ6; Διό .. όαιοι. '0 χνχΙιοι; ί".Σνο; χο. ιοιι:ωφclι\τιις, ·OV, _δ (xoιό",ω~.lΙω) ό ωφtλι· 

- ρ6" δ π.ρΙ τ6 .. βφμόν τ06 Διονόαου, δ ut Δ&Ηισμ. μας ~~ xoρQ, ό 6oη~ν τόν χορόν U ό τέρπων τόν 
/ιοι; "OI)..oόμ.ν~, cin:ιτιλιtτο ΙΙ" π.ντήχοντοι (50) προα- χορό _' ό .καθιστων αυτόν εΟθγμον (φαιδρ6ν). 
ιίιπαιν, OI~τό, δ' ΙΙ,ιιλΙχ8η u't6; μιχρόν ιΙ, 'ςό ιΙι:ι:,χό" ΙΟ!Υ, oι~ρφ, 'tOO χ61Ο ' β~. "ω.".νμ • . 
"'μιι, 'ςό δποΙον ciPXLX&I' συνΙΟΤΟΙ1:0 .Ι, &tt)..ll, διηΥΤι' ιo~σι, Υ πληθ. '1:01) χ6ω βλ, .χω"ννμι. , _. 
ο.ι, ΙΙΠΟΙΥΥ.λλομΙνοι, 6πό 'νό, 6ποχρl τοΟ χαι-τ:6; τ:!ι διοι. ιους (Α), δ, · ΚΟΙΙ 'fι, Υιν. χ06ι; . ~OΤ', ~oΙ ιιΙτ,,,~ 
λ.Ιμμαιται τοΟ χοροΟ, ii "αιΙ λοιμβοινούσοι, ίνΙοτ. τ'/j.. πλ~θ., χ61" ΧΟ,ώ" , χονσΙ, x6α~ οιλλ oιπ:x"τ~.~ιν αι~. 
μορφήν διαιλ6Υου μι'tαι~ύ τοΟ 6πσxρι-τ:oίi .τού-τ:ου χαιΙ τοΟ XOΙI: όν?μ. x ... ~" Υιν . 10Iω,:, χοώ" δοτ. "o,~ ΧΟ", 
χοροll. '0 ιJeαμαc&χόι; οιο-τ:ό, 10ιό, δΙ8κρΙθη καιτ:!ι μι' αιΙτ._χοεα ΧΟΩ πληθ . ό:! . xo~ι" Υιν. χοΙ"1!' xo_ow , δο-;. 
χρόν .1' auo xIίptc:t ιΤδη, .l, τόν ι:eαΥ&κό" xoed" ΙΙχ xostlIII, αιΙτ. xoΙ~, χοα, (χ.ω}' μέτρον υγpc.ιν, λαιτ. 
12 η 15 προσώπων, χαιΙ ιΙ, τόν κωμιxό~ χοιό" Α; 24 conglus==12. xo~.ια, . . 2, οι Χ6ε, = ή έc:>ρτή των 
y'oριυτΙUν, 'Ο ποιητή; 6 προτιθίμενο, ν~ civαιβιιsaισ1J ίπΙ Χοώ" (των. υδριωνι, προς τιμήν τοΟ ~ιoνυσou. τε· 
dχηνfj, τό δl,αιμαιτιχόν του IΡΥον ΙΙ~TιΤIIΙ ciπό τόν 6.ρμό- λουjJένη την δευτέραν ~ ή~έραν τ~ν Aνδ~στη~Ιω~ 
διον -Αρχονται τήν ciIISlc:tv νdι κοιταιρ-τ:Ισ1J χορ';ν (χοιό" έν Αθήναις (η την δω,ιιιχτην 1:ο.υ μηνό, .ο\vθ_"τη 
'ι:ιι), δ δί· Αρχων παιριιίχι 1:χιίτην (lδiδoν xoed,,) συΥ- ριΙUνO~). _ . . . 
χρ6νlll, δί χαιΙ xoe'1),6", δστιι; ciνιιλcίμδαινa τά~ e:xtti- ιους (~), δ, ~c:tt ,1/, ΥΙ:. 10V (Χ:ΧΙ ~συναιιρ. ~6()έν'ί~~ ~ 
νσι; τοll χαιταιρ,ισμοίί τοίί χoρoίi (6λ. xoe"y6.)· δ 00<,,1' χο? κιχτ civc:tAoyIαr.v ΠΡ~. τό. x~ν~ Α }οτ. "οι. ( .' , 
't1j, ίπΙλΙΥΙ τά μίλη του χοροϋ ίχ τη, φυλή,; ,ου. ου. δfαισslll; τjjι; δοτ. τοΟ ΧΟ"'. Α) αr.ιτ. Χ0.,,, (χι/ω) ι:ι; χ:Χ. 
χν6; δ' ciνlλοίμ6αιν. χαιΙ αιu,οn:~οσώπιιιι; τήν διδαισxαr.λΙoιν νυν , χους" χωμα, σωρός χωματος, χώμα έπισwρ",υθέν 
xαr.ί ί,ιioxησΙν 'ςαιν ιΙ, 'ςτ,ν δρχηοιν KCΙΙ IιΙι; τήν ιjιδήν, έnl τ6 οοτ6, όν6χωμα, oψc.ιμα, Υήλοφος. ,2) = 
ΧOlλοιίμ.νοι; 'ςότl xαr.Ι xoeoιJaιJάIIxσλo, (δλ. λ . ). χο"ιοιι:?, (βλ. λ.) ίν ίΧΧλ. '(λ. 3) xoi, 8cιncov-

'Eι:vμ.: χο,6.' xαιτcί ,ιναιι; βοισιχή σημαr.σ •• Ινοιl «σει. τόφος (Εεδ.). 
ρά, τ6ξις, διόταξις», 6σΤIΡΟΥινιΤ, δ! αιΙ <κυκλικός χόω. βλ. Xώtιννμ&, 
χορός, δμιλος χορευτων χλπ.», θιωΡΒίταιι δέ ύπ' αιύο ιρaΙyω, μ.λ~ . zecί"φ · 'ιi~ρ. οι' lxeii"a-xf'iω Α, 
1:&ιν συΥΥ. τΙU λ18. ziίrAs (τρόπος 6aδΙσματoς) Ιοιπ. έγΥΙζω έλαφρως, λαιτ . strIngo l,ivtEueav, αλεΙφf.J . 
..... . , χρΙω, Xpc.ιματΙζω. 2) μτφρ .. μολυνω. μιαΙνw, κηλι -
ghoro-s (δι6τα~ις)' πlθαινlllτίραr. ΙΙν .τοιί,(;ιι; ιΙν~ι 'fι δώνω, «λερώνω», 6εδηλώνω. 

Υνιίμη δτ\ βαισιχη αημαr.α .• Ινοιl «τόπος χοροΟ», ητοl Έr:vμ,l χιαΙ"ω (ίαιπ . "ghrQ.jo. It:xA·norr. grunnr 
~χQρoς περιc.ιρισμένoς», πρl5λ. ,,6ι·ι:ο·, χλπ. ίχ ρι~. (δυθός 8αλ60σης) (*ghrlJ.tu. ciρχι"ώι;=όμμωδες έ-
gher- (λαμ66νω, 6δρ6χνω χλπ.' περιφρδοσω, περι· δαφος), παιλ-Υιρμ . grunt, νIiΟ·Υιρμ. grund' ίΧ ρ'ζ 
ιcλεΙω), τοΟ Ιοιπ, *ghoro-s προσλαι66ντοι; χαιΙ ταιύττιν ghren (τpΙ6c.ι, έπιτρΙ6c.ι, . nΡO.OTpIaW), t,;in:iY.'tCIιOL.' 
1:ήν α1)μoισΙαr.ν. *ghren·dh· μαr.::;τ:ιρεtτοιl ()πο 'ςου λιθ. grendu, gre.stI, 
ιορτάςω, μιλλ. ·Ωσαι (x6ιι~0ι;)' τρέφω, παχύνω, ciΥΥλ·ααι~. zrind4n, πιρ! d\v ΙΙν λ. xό"δeo,. 

xup. 6οσκήματα έν σταύλ~. 2) ίπΙ πρσσώπων, τρέ. χραlσμCω (χιάομαι)' τoίi ρήμ.τοό-τ:ου (ιiπαι~ μ4νι; " 
φc.ι, «ταΤζω» Β μιτά Υιν., τρέφω μέ τι. ΙΙπαιν'tιDν,ος xαr.'t' ένι,τ.) ciπαιντwσιν οΙ ciχόλουθο: 8 .. . 
lopτ6σfσ, '1/ (χοιιι:άζω)' τ6 τρέφει ν έν σταύλ~ 1:ιίπο: : μελλ, χιαισμήσω, cittpιp. uσισμ"σιμ,,' ciόρ . 

(ι300κήματα) ΙΙ .Υ.ν., τό διατρέφειν, τό παχύνειν. 2) αι' χιαΙσμ"αα' ciόρ. β' lx.enJIIμo1l' χσ;Ι _π. χιαΊσμο", 
τό xoρτόζεσβcJι, ό χορτασμός, ή πλήρωσις, λοιτ. Υ' εν. ΙΙπο,. xιtι1σμll χοιΙ -rισι, ciπρφ. xeaJIIμIi,, ' cίι~ 
ιAtur&tlo. τό άμν"ω (βλ.λ.), άποσο6ώ, όποτρέπω, όπομακρύνω . 
. ιόρτασμα. -.~.ι;, τό (χοιιι:άζω)' τροφή ζι;χ.ιν, τι (τ6 όλέθριον) όπό τινος; cτόν Υλuτwνω 6πό 
χόρτος Ι οπOlν., τροφι\ 6ν8ρώπων, ζωοτροφΙαι, προ· κακόν τι» ; όΙ.{Joe6" ι:,,,, χισισμεΊ" (ij χια,αμησαι) 
μήθειαι. -νό όnoτρέψr) Ινά 6πομακρύνι;ι) τις τόν δλεδρον 
. ΧΟ'ρτοι, 6'περιπεφραγμένος τόπος, περΙδολος, 6πό τινα 11 σ:ιντιθίσ,ιρον μs,i μόνη; δοτ. τσυ προσώπου, . 
tντός τοΟ 6ποΙου f60oκov ζQa, fκταοις 6οσκης 11 ύπερασπΙζώ τιν6,60ηθι;) τινα, έρχ()μαι εΙς 6οήδειόν 
8I1ιJr ,., "όιι:φ=εlς τ6 μέρος της ούλης έν ~ τρέ- του, τόν προστατεύω, τόν συντρέχω Ιώ, τό deκέω), 
φοντσι τ6 ζQα (lν8αι τοπ08ιτιΙταιι ή 'ςρο:ρή των), τό cinάo πci.ντοτ. 0"vun:ci.PX5L 1) Ιννο\αι τfj, cin:ox;>oIίoam, 
«παχνl» -τ:ρ6πον 1:ινά τ"'ς αύλης IIΎιν., τόπος 6οοκης, χαι"οΟ τινοι; fι βλοίδης (τ . Ι. ίιπερασπΙζω τινά όπομα-
πΔc; τόπος δπου 6όσκουν ζQα, 6οσκή; 16ecoJ "έο,,· κρύνων τό άπειλοϋν αύτόν. κακόν, fι τόν έπικρε-
ι:οι;=αl έκτάσεις ένδα f60σκεν ό λέων.- 11 τροφή . μ6μενον κΙνδυνον Χλπ.) 11 ώσ. μι,ά o~δ. ciντων. Τι ίιιI8 .• 
(~φφν, Τππων, δoιίiν κλπ), ώι; χαιΙ νΟν χόρτος, «χόρτο, χιαισμέω ι:ι = παρέχω 60ήθει6ν τινα ii ώφέλf;ιαν . 
χορτ6ρι, δχυΡο», ciντΙθ. τφ αΊι:ο. (=τροφή όνθρώ· • Eι:vμ.: δ ΙΙόρ. β' 'xea.IIμo" _οχημαιτΙσθη xαr..τ· 'να-
πων) n Υ.ν., τροφή (ιiδIOΙφόρω, ciνθρώπιιιν fι ~φων). λΟΥΙαιν πρό, τού;; lxι:vπo" τοΟ XΙ:VMω, IΙUC"o" ΤΟί; 

'Bι:vμ.: 16ιι:οι;=λαιτ. horlus, όσχ. hurz, οιΙτ. hur- nιr;1I'iω, . Ισι:vyo" 1:0U IIcvycω χ.4., fι μάλλον .[ναιι 
tύιι ι- λοιτ. hortuI), παr.λ·ιpλ, gort (- λαr.τ. seges) παιρφχημ'νο, χρόνο;; ,ΙΙχρήστου τ~νό, ·xeaισμ·jω (πρ6λ . 
(Χιλτ •• gorto·, Ιαιπ. "ghόrΙο.),πρδλ. gaIl.g_rth(nEPI· lHeμIΠ (*"-eμ-jω), ciπίδη δ' (6 'xeaaIIμo'lf) ιi6~ . 
&λος), VIo·brel' 9&r% (φράκτης), λOlτ .. cohors, -Ιlι λ6Υφ 1:fj, 6Itci.p;sw, 't06. πρτ. 'ze«lIIμIo,,' xcι-τ:ιi τ\νοι;; 
(περΙφpaKτoς αύλή, κτηνοστΟΟΙΟν" πλi"lθoς, όγέλη' τό XJl«aIIμiOJ (εΙμ,αι ωφέλιμος, εΤ!-Ιαι έΠΙK~υΡ05' 
φρουρά' σώμα οτρατΘΟ) «co- + Ιοιπ *ςitιrtl'I), (αr.π άρc.ιγός, . φέρω δοηθειαν) !Ιναι~ παιρ~'(lIIyoν όνOJΟΙΤC;;; 
~ . . • . . 1:ινο, *xeσι·σμo·ι; (.1>: "ι"ιι8cιι %tl'1ιιι.=anι:αισμα : 
gher-(λαμ66νω, συλλαμ66νω, περιλαμ66νω, περιδόλ- _nηως=.."1αι,,οΙ Ί 1"η,,0., . 
λω, πεPΙKλ~Ιω, ~νανKαλΙζoμαι), πι~Ι ~, δλ. ίν z,ttt. ' ιραlσμήlΟΥ, 1:ό (xe8IIIμiOJ)' μέσον 6οηθεΙας, 
;ιοιόι; Χλπ. παιραιΥωΥαι: ;ιοιιι:άζω' dJxoe~of> ( .... πλου· l)εραηεΙα, φόρμακον. . 
οιος εΙς χόρτον, · t;,Is τρoφήν~- πρ6λ. παr.λ·ολαιu, . xpσIOμIIόiIicy, ιiπpφ, ΙΙπ. μι)..λ. τοll ",.·ιο,"-ω, 
gr&diί (περΙ60λος, πiO/φρaγμα' πόλις Kί'jπoς) (Ι~ις. . ΙΡσΙσμσσι, ίπ. Υ' Ιν, . ά.ορ, β' 1:00 JtlCIισμω . . 
*gh.), ciλl5. 9Arθ, g&~~1 (φράκτης), ι [αιΚ. *gh·),φΡUΥ, xpάoμor βλ, χιιάοφ r, 
M&ne·gordum χαιΙ MoIne·zordum (πόλις τοΟ Manes}, ' ΧΡλ'Ω (Α), οι!ολ. ιρaUω, μ.λλ; · __ ω' έγΥιςω 'έλα-

. Υοτ8. 'g&rds (Ι~π. *g!)ordhl· -οlχσ,. οΙ,.I.; 8~λιt), . φρως, νύσσω (ιτσσυγκρανΙζω») έλaφpQς. Πλl'1vwνω 
g&rd& (!:χπ. *tj'ιord~ΙοΙΗ,· πOlλ-Υ.ρμ. 9&rlo (περΙ60- ,'έλaφρGις, λαι~: rΑdeι:-e, strIn9.r~ 



t'i .. 

'Bn •. I '._; .Ιol ... ,~,I. ~):' . Iι~"'" 
ucιvιt .... ι ι · u-v'ol"Zc , (σuν(Sρε(ιω·,·πε:ριOci!ςωp 'I(p~~ 
Ήσtιχ, czecιV.lf· ιI~ ,",tιό'01os.I.uιιίk-~ 
6!κτος, κο8αρός: ( Ι_κ. ~ ... : (τP/l3ω,. t~ι;τρl6c.)J ,<ι.~-, οι, gh.reu-), παιραιλλ. -;φ 6ποΙφ .glV8U' 'ν τφ πα.λ· 
'(ιρμ. 9rloz (κόκκος δμμοΥ,; δμμος)"«ΥΥλ·σ';. 'Γ~ 

·(δμμος), παι'λ·nόΠ. grlόl , (λlδoc;, δμμος)- _ρδλ. Ί_ • . 
;:.Ι~. *ghreu-d- 'ν τφ λα.τ,rudus, , ·erlι (~oλl~ωμa' χΟ
μα), πα.λ·ΥΙρμ. gruzzl" ν.ι;·y.~μ, ,grUlze' 11:ρδ1 . Άφσ, 

' λι9, grύcfts, λιττ. grΆUcIJ (Χόκκος), λ\Θ: ~υ, gήi-
111, Αιπ. gr{dchύ. gr(ιfl ( Kσrόnιέζlιι, titαταt:)ΧΙ~ω, ~ 
τρI6ω), πσιλ·σλα.tι, grud& ~6G)λος 'xώμaΤQς), 9011; gro 
(χονδρή δμμος), . πα.λ-ΥιΡμ. ΟΓδΖ, ιiπλ·σσι~, 9I"e&1 
(XOνδρόKOΚKQς), Ιπλ. 9r~&t, νιο.:Υ.ρμ. : grou Χλπ:' 
ΠΡΙΙλ:. χα.Ι XIoΙCΙ ' βλ. ΧΙΧΙ Vgίa1oS, %l/σΙ" •• J,I~' 1V.~:' 
11 yνύlμ,! δτ\ JI10VΦ {'νιστ, ·x,σνo~ Ι χιον.' (= 
πλήττω) ιΙνσι\ ιiπ6δλητo" 

, ΧΡΑ'Ω (8) , ι&παιντcίlν πσιιιί ·Ομ. ιν τΙ :iορ:β' μ6νον 
(μιτάι δοτ, προσ.)' έπιπlnτω. έπιτΙθεμaι; έφορμ", έν
σκήπτω ("ατό τινος), ένοχλ" τινα, τόν παρoρνlζω, 
τόν 6λόπτω: σ~Ι(l,ό, 011%1101 δalwιoίι .. ~νaς ,μι· 
σητός θεός τόν έξηρέ8ισε (τοΟ έπEτέδη)~- Ι txIιI 
ζωηρόν έπι8υμΙον νό ι;ιρόξ!oJ τ~ {εlμ~~ Π9λίJ πρό8ί.ι
μος νό τ6 πρόξω Ι 11' Αν. i.ιD.~~ " ΊΙ;;ί,""-XIlι'ι", 
'Enιμ" ίiπρφ. ιioρ. ·JI1OrF)cr", δριστ. 'χιοσ" (InI-

1(100.-)" πρ~λ, δμ,lρ. ''''' χl/lJfi,(όρμητικός, 6Ιαιoς~ ό~Q
θεκτος) «'cι-+ -xnF·",), λΙΧτ, ln-gnίδ (tφoρiJG), 
con-grψ (συμπΙπτι.ί, συνιCι:'Qύ0ιf:l~ί), λι9.grlίiνύ, grlίill, 
ίKOΤapptω; ΚΟΤάπΙπτώ); g'rίόϋjύ, g;liIuti (greu-) (xiίΙ 
μ-ςδτ. = KOτa6όλλω, ΚΡημνlζω ' ώ, «μτδ. - ' 6ρo"Vtc>, 
κατα6οώ), te Ιαιπ,. *φ,eu-, ·ghr8U-, *~. 
ΧΡΑ'Ω (:ι;'),Ιcσν, "Ui.~ iπ; ",εΙ.' ' μιλλ, %Ι';σ.' 

ιiόρ. cι' ~oa] μΑαον, μlλλ. u';ooμCιa'ιi6p •• ' 'Xf;" 
σιί,.."" Ι Πσι9'lτ., -ςιτ.λ. μ'λλ, X8utjo .. ,.cιa, ιiόp : ρι' 
Ιι";σ..",,' πρχ. XΙxnoμcιa χσιΙ xiU'1ίUιa.- 'τό XIιf. 
otινciifI,t τό -cι .. ιΙ, -ιι- ι ώ" %116, «πρφ. %fij.- χλπ., 
«λ λ' i9 oςfl Ιcσν. ιΙ, -σ-' , ;ιρik. m, uaιrxλn. ·- _παιν
τcίlo\ν 'ΠΙΟ'Ι' χαιΙ Ι"ιόρριίθμ!lι Ιcσν, ' oςdItoL ' -ςοδ pIαotι: 
%eιoμ.~, ιeΙισfJσι, uc6",,,,or, 'xιιio"o,- PI~'\x-il 
αημσισΙcι · τolί •• τοdτ~tι ~ cχορηνώ πΔV δ.τι εΙναι 
όνανκαΤονι, fιτι, δμ~' δίiίφόροιtοιιtτ~ι ιΙ, τdι, _ •• 
Aod90tι, : 

. Ι dι, Aνlpτ" IπΙ τ'" ~cίlν Χ_Ι τCΙν XP,Iαμcίlν τcιιν' 
δlδω (πaρtχω) "τήν όρμόζouσoν όπόντησιν, όπό
φaΙνoμαι, χρησμοδοτ", διακηρύσσω, δηλώ, ' όνqΥ
νέλλω: ,,"σ. βoνliι'- .dιό, ιJ."I)I/Φπoισι= βό όναΥ

.νεlλω εΙς τoUς όνθρώπους (εΙ, τό . όν8Ρώπινον γέ
νος) την θtλησιν τοΟ Διός. 2) ltάι9'lτ., 'πι τolί:Xρη
άμοΟ' χρησμ«ιι&Ομάι, χ'ρησμοδοτοΟμαι,' λένομαι, παρ.. 
έχομαι ώςόπόντησις ύn~ τΟΟ 8εοο Ι ~ό %Ι1"σ"
~' όπόντησις τοΟ δεΟΟ, ό χρησμός, r'ι μανΤεΙα. · : . ι> 
μ6σον, 'ιi:Ι Πtν πρoσύlπcσν Τ:cίlν xa. -ςcιφιtι'ι'όντcσν ·11, ,'6 
ΙΙα.ντιtοv' QUμ60uλεύομaι τόν ' δε6ν, συμ60Uλεύαμαι 
τ6 ΜαντεΤον, έρωτ" τό.ν θε6ν (fι ' τ6 Μαντεl'ονlll iv 
τ' μτχ. και9. κρχ: .ιxnιJ.-ο,-ό QUμ60uλευδεlς t6 
MaντεΤον fι ό λα6ών xρησμόν(λa6ών δOOKpιc;ιν) 
πcιρΌ ΤΟΟ θεοο fι έκ ' μέρους τ"ν Ιερέων τΟο Maν
τεΙου 11 %eφμcιι _,Ι ~ι .. ,=συμ6ουλεUoμatτόν ~6ν 
(τ6 Maντετον) ' διό τι (δι' {ιπόθεσlν τινα), . ζητώ χρη. 
αμόν δι(ι τι. otιV'lNo~ μ.τ« "οτ" έρωτQ (σuμ6σu· 
λεύoμaι) Θε6ν fι MaντεToν: ΝΙVxI XI".6μiflJ,θ,,· 
/lσ/ .. Τιι,ισ/ •• = διό νό έpωTήOl3 (νό σuμ6ouλεu' 
811) τήν ·σKtόν (τό ίρόσμα) τοΟ Θη6αΙoυΤείρεσlou JI 
δ9ιν, %iά5μσι .... %fόίJiαι mσπιι/φ;, .. μcιι .... ". 
ηlφ (-έρωτ" τόν ~6ν, τ6 MaντεYoν, . oυμ6CΥ
λεooμaι τ6ν 1Χ6ν, τ6 'ΜaVτεΤον, Kόμνω:Xpfισιν τΘΟ 
Maντεlου); . ~σι-;. utlor&culo; ' AντlδΊlaν "Ι Itpo~λ9ι xσιl 
11 otιviι9'l, χι>i!σι, τοδ .ο .... ι (-μετόχειplςoμαι, χρη
σιμοπ0ιι4), "ιΚ' " .λ; χσιτiDτiρcσ , 

n Αν ι" ι.ιορ, ιι' 11,..., "ριι.. '"xιιi-, patlk ' τοδ 
6,lνaστ:,06τ-'r liιμδσ,;~μiνotι "Ι ...... , τό •• κροσ
λ_μΝνl, διciφopoν σ-ημσιαtσιν· . ,nι;JρtXω, έφoδιόζ\ιJ ΤΝό 
μt τι. tnITρtπw την )(Pt'iρΙνΎιvος -μντ,ίι98ν ,"Ι,μlτiπι· 
oιv' 11' Φ O1iiίίLσ:: 'τόΙ ι!ανεlςωι • Αν δΙ τφ . μiσφ . xI~ 
ΙΙΙΙμιlι· ιωρ. Im-σμrp' Ιχω ' ΙΦΟδι6σει t"μauτόν,· 
λαμΒάνω την ΔΔCιaν νό κδμω χρΙ\σΙν .τιν«Ίλαμ. , 



αις. ή --xρηbιμoπcιιησις. i'ι μεταχεlρto1q: - wήΟ'ι, · _ι 
%iι1αi.=τό νό : Ιχl,l τις τι κοΙ ·νό . τό .μεΤαχειρΙζ!:ται 
(να ·τό .. χΡ"σιμonοι~}, ή χρησικτηΌIΟ (νοβ . δΡ'Ο\;): . " 3) 
'iπί ΠΡοccίiΠaNί όlιcειότης, έξOΙKεΙWΣΙς, στένι'ι 'ι'νώρι
μΙο,- στενή ;φιλΙο, συνανσστροφή.- 11 ciI~ 1;0 · λαιτ. 
oρus, XPf;rα. Ινδεια. ανάγκη ; όΥαγκαι6της, έξανο'ι'
κοσμός: ", Ίe.ι, .ίμΙ (fj' ΥΙΥ-rομα/> τι-rο~=fχw fλ
λειψtν πΡό'ι'ματός τινος, μΣCΊ λεΙπει τι . χρειάζόμαl 
τι . .. στεροΟμοΙ" rινoς (=λαιτ; opus est 'mihi aliqua re). 
2) fλλεΙψις. στέρησις, ένδεια, πεν ία. πτωχεΙα U β.-':« 
"Υιν •• Ιλλειψις ηΡόγματόζ τινος. στέρησΙς τινός. :Ιν-. 
δεια εΙς τι ; 3) r'j ΌVάγκη νό ζητήσl) τις τήν ~ή
θειάν τινος, ή όνάγκη άπό τήν ι30ήδειάν τινος. άι 
ίν1:ιίlθ.~ αΥ·πισις· (παΡόΚληόις) λό'ι'Υ άνόγκης Ι Υιιν •• 
οΤτησις. παρόκλησις. 4) όν']γκαΙα όσχολΙα. εΙδιιωΊ 
qσΧgλls:ι" όI1QΙι:ηQις : . b .n4aCH~ · .τ_αr~· το;; αώματo~ 
xe.(αι~=εlς· δλας τός σωμOΤΙKOς-_ λεΙΤO\JP'ι'Ιaς. 

Xρc'!I, Υ' 'ν. εΙίχ,.Ιν._ .qίI. xeιi (δλ. λ.). 
ΙΡCίoς, ,ό, ίπ_ ιiν.Ι . xeio, (δΑ. λ.). 
ιρcϊος, ο" (xerί> ' xρήσ.ιμQς, ώφέλιμ9ς Ι tινO'{~ 

καΤος, xpειαζ6με~oς. κατόλληλος.-' ciI~ ίνΙΡΥ., 
ό χρειαζόμενός: ΊΙ, ·έχι.ιν ·όνά'{κην τινός, ό ένδε-ής 
τινος. ό διατελQν t~ ι όνόγκι;ι τινός (μιτι!ι Υιν.) 11 4-
πολ •• ό fxwv άνόγκα';, ένδ~ής, πτωχός. 

ιρι:'ω, . ίπ. iν1: ί .. ιeΙ.Ι» . 'xeάαι ' χρησμοδοΤώ, δ~ 
ΧΡησμ6ν, ' 

·ίρι:ιώ, ~60~, χαιΙ oUV'!iP. ~, ~ , in:.. CΊντΙ u
φλ. λ. ). 

ιρcμc'lf(ω,' μ.λλ>Ιι:rcσ· cIt, χαιΙ 'Vilv, ml (ΠΜυ, χρε. 
μετΙζω, ιχλlμιντρώΙf λιχ,. hinnl,., . 

• Bnιμ.: xecμε'fitαι, . xecμ.·Νιιο, .μIr., U-μI
/Η»' π~δ)'. :ΗΟΙΙΧ' ~ ' C'xe6μΙ;' " φe~μ6ι;", c"ρ6μo~' 
φ6φ0ι; πoι6~' -()l &i xe.μ.τιαμ6ι;-· ίW·I-otττ. uiμπ~ο
μιιι" %pIμη~, ·.' -"τoι;" xe6μΙi, ' ' Ιof '<ε1δος ίχθίιοςί 
δατι, έχπίμπιι ',ώαπ_ρ ΥρvΙιι:rμ6-r,.)· · Χρέμη" 'Χ';'· 
μΔι;, ΧρiμvΙ0~, XeiWΙW, ΧeομVJ.ο~, · Xρόμow : Ζενδ. 
gram- (όργΙζομοι), νεο-πιιρα. 9arcιm (6ργή), π~λ-norr. 
gramr, ιiyyλ-ααιΙ; ;: z;cιm παιλ-yι~μ . gram. <germ. "'zr.a
ma-) (tν 6pγf.\), Υοτθ. grcιmjcιn (mι.ρoρy'ζειν), παιλ
norr . . g,Immr, · ιiyyA-o~,. - zrim, r.αιλ-ΥaΡμ. grim, g~im~ 
mI (germ.*zrImma- ( Ιαι:t.*ghremnό-) (=έν όpy(l), 
ΙΙyyλ-αaιΙ;. zrymettan, ΖΓβ-ιώρύομαι, γρυλισμ6ς), .1tάιλ. 
ΥΙΡ)1. gr_mizzon ( .... λαι -: . f,emere, rugire), παtλ-aλ«u. 
groΠlii (6ροντή), vttz·grrm~ti Ι=βeο-rτlί.",), λιθ. gru· 

m6ntl . (6PoνTQ εΙς μακρινήν όπόοτοοιν), gr~';stl 
(όJτε!λώ), . λφ;;,. grlm~ (τραχύς; κακός).: 9r.m.st (μf;μ~ 
ψιμοιρώ, YΡUλΙζω) ' ιe I~π. ·ghrem· (6ροντώ, 6ομ: 
6ώ)'-διι!ι ,ό λ~τ. f,emo βλ. βeέμι», φ6ρμΊΥξ. 

. lρcμiτισμCι, -Τδ, χάιΙ ιρcμcτισμος, δ <ie-μiτl
rClO)' ω; χ~Ι νΟν; χρεμέτισμο, cχλιμΙνψιομα.t. 
- ιρiμισσν, ιroyχιx. ποi'l),. τοπο; ΙΙντί ι,,~.μιτιι:rfl&"'. 
Υ' Ίt~Yίθ : iQ~. α.' του %e-μετ.ιrαι (βλ . ) ': . 
. ΧΡΕ"ΝΠΤΟΝΑΙ, μιΗ. · 7 ψομαι, ιiπoθ: 6ήχω κοΙ 
cδγόζωι φλέγμα, όποχρέμπτομαι, έκπτυω. 
ιρΙομσι, 111Ι'1. 4ν'tΙ ' Ιllάομιιι (δλ, λ.), μ,;χ. "1186-""'0,. 
ιρcόν, Ιlllν. CΙντΙ ",.ϊ»ν .(δλ. λ.~ 
xρCoς, τό, ΥΙΥ. ,%ρΙ_οι;, χαιΙ oIJν'!iP. %ρΙ~' ίn:. δνομ. 

χιι.Ι ιι.Ι1:. πλ'l)θ. %",ig, ιiττ. xeaσ· Ιπ. όνο Ιν. · "e-ίΌ~, «Τ1:.. 
"eΙωι;' .cuάομαί, πρή>: Ι ciI. ,ό χρ.Ια (δλ. λ.) . όναΥ
κη, έλλει'ψις.: ι!l. δ. το"δ' Ι".ι πMHoν~ "ΡΙOΙ;ί~όλλό 
τΙ τό.χρε όζέτάι (τΙ όνάγ~ην τ6 fχει) τό n1έxo~ (βλ.λ.) 
α~τρ :,~. Οόν?γκaτον ζήτημα, όναγ~αΙα caπόδεσΚ;ί, 
cυ.η6~εσιςι, όσx~λlσ. ~pyaoIa, . ιδΟυλειό,: χαϊ.· 
χρΙοι; τιιιόι; t}~1Joν-fιλ~?γ διότι ·ΧP.F.ιόζομαΙ η(νι:ιμ 
"160" T!ι~σ'ιαo . χατΩ xeio~=t}l(J.o" T_aecι:rΙ, "e"., 
•. ίIμεl'Oι;=fιλδoν 'να σι.,ιμ60υλευθΙ;Ι τόν Τ~ ·ρ: Ι ι.; • 
ιi!t~f" Hατ~ χeιοι;-δ~wg ' εlν~ι πΡέπον (καλόν) Ι ' αχ,.' 
δ6ν . oυνών.τljί κei#μιι (=cΠΡ(ι'{μα)' : lφ ~ 6;~ί ieeo, Ιμ6=; 
~,,,:;=-δ.ι6ΠOΙ9ν .όνό'{!ηΥ Ι\λδετε;; 'διό ΠQΤόν πρδ
'ι'μα (ή πρός , τΙ)' "λ8ετε; Ι ~l u;o~ ί-~Ι u;;μιι;~ 
τΙ ιίρδ'{μα; διό τΙ;- I~.φ; χαιΙ νιtόι, χρέος, όφειλη\ 
τήν. ό!,qlαν πρί;πει νό αποτΙσι;ι τις : XIΙ~ d~(A," 
Τfl&i. ~oC=IJQO '6φεΙλεταΙ ... xPέi?ς,· xι!Jl'iμαΤΙKόν . ΤΙ Π()ο 
σόV"'παρσμtvει· ώς 6φέΜJ ε'ti; tμt tκ μέΡOUS .τινός 
t "';o~ άπολαμβά_=λομδόνω naρ6 TΙVaς τό1<ρtOς 

ttt~ . 

(τό χρ"ρΟτίκόν ποσόν) noό μΟΟ όφf:tλ~ι ' tJ'elor '~
δΙ"ωμι=πληρwνω τό'xρέbς;-μov, eπιστρt'φω έΤς τινα 

· Τό · χρήμαΤΟ' · ΠoU. μοΟ ε1χε δώσεΓ1 n)", olιι:rlα"Ίlπα
· ιnι" .. ,eia Η1ΙΤΙλΙjJ_=όφι'\κεν δλην του τήν περιcι,ι
oΙaν ιχρεωμtνηνι (6ε6αρημένην μέ ' χρέη), τ.l. τα 
χρέη πού όφη κεν όντιπροσwπεύClυν όλόκληρον τήν 

, nεΡίoυσΙαν. .του. . 2) μtφΡ.,·~μόΡτημα, . όμαρτΙα, χαιί 
4~~ τ6 .έκ τουτων δι!μΙοιιΡ'{οίιμενον ήδικόν χΡέος. 
3) -χΡέος, . κσδηΚο.ν, . ήθική υποχΡέωσις, τό πΡέπον : 
-1iιl XΡΙO~=Kατό καδήκον, κατά.τό. πρέπον, κα8ώς 

, ε1ναι τό . πΡέπον (τ6 6ά\όν) U δθιν, υπόοχεσις, . τό 
έκ lοίιτης όπορρέον. xρέoς" : .. dρόι; ΤΙ"'ιιιι · xρΙoι;=αno
τlνω τό χρέος τό έκ τΙ;ςKατ6ρaς πηγόζον, · τ •. I. 

. πρόπω δ,τι υπεσχέθην Kaταρώμενoς (ή εύχ6μενος). 
lρέω, Ιιιιν. ιiν~Ι uιiClO r .(βλ. λ.), χρησμοδοτώ, δ/δω 

·χρησμόν_ 

ιPcώ, ίπ. ΙΡCN; Υιν. :" 60~ ιιαι! άυ'ι/'JΡ. ~oiIr, ~ι 
(t(!io" U.Ia)" έλλειψιςί ' όναγκη, x~ι Ιπoμ'νω~ δια

'καής πόδας, σφοδρό ·tπ ι8u~uΙά, KατεπεΙγouσα tm
δuμΙά : t} ~ι .. μά1cι· xe_ώ=δντwς ύπάρχει με'{όλη τις 
όνά'ι'κη Ι μιτtl: Υιν. , xe~c.» Ιμc,ι>-όνόγKη" έμοΟ, . Ιλ
λειΨις . έμοο (τ. ι. ή- άνό.γlCη τήν όπΟΙαν · δλλοι ·Ι· 
χουν δι' έμέ, cμέ έχουν άνόγΚην, . f;xouv τήν 
όνόγκην μου.) .1 r",' ov xee.» 3UΙσιi«τ6~. ΙΙι:rνι-r==δποίι 
δέν υπόρχει όνό'{Κη ιπσλόμαρ!οΟι. 2) iv.Sj φριiαιι 
'Xρe.» lχά""α ..... έγεΙρεται (δημιoupVΕτται, πaρσuσιά
ζεται) όνόγκη Ι p.nάL αι!τ. προα. , u-. IHd-r_, n-rιl,;o. 
ρνόγκη έπέρχετol εΙς τινο, cτόν 6ρΙσκει κόπσια 
ανόγκηι ιι ώc. β8τάL 'tιilv ρ'Ι)μ . _Iμl χ1ΣΙ rly-rομαι: ΙμΑ 
δi U- ,Ιy-r,τσ.ι ,."δ~=xρει6ζoμoι l:v πλστον. έχω 
όνόγκην ΈVός πλοlου- (χαι~. ' λ6; t'ι : εις έμέ δέ δη 
μιουΡ'ι'εΤται ' ή ' όνόγΊ<F1 ένας πλοΙou) Ι ow. τΙ μι? 
U • .» Ιι:rται ηη41o,,6fι~== 'oϋτε τόφον δό ΧΡειασδ;:ϊ 
(χυρ. οΟτε όνό'ι'κη τόφΘίι ' δό δημlOUρ'{ηθ~ είς αό 
τόν). . 3) ΙντιiίQ8-ν :x~r -Ι) :-'λλΙΙΠΤ. αoνταιΙ;ι~ τοΟ ",.ώ 
jΚτι!ι αιΙτ. προα . . χαιΙ Ινιυ ρήμ. .:λι:ΥομίνQU p'l)tlίΊ. (ίΙ;
υll:ι~χουομιiνοιι δμ~,), : -τύc.~- dι CIIc ,.",cώ.'(ίνν, IΗά-r.ι); 
= άλλά, διατl . σέ ,Kαταλaμ~νεl 'ανόγκη ~ (διατl αl:: 
σ86νέσαι · όν6νκΊϊν ; ~ διατΙ ε1όaι ήναΥκοομένος -.:q 
ί{ΡΦξι;ις Ροτω; )' 11 ιl, ' ffιν ΙλλΙΙΠ1:ιχήν αι!)τ-ηΎ ' όtίν;;αι~lν 
ιιιι.~όι . μιχρόν πρoαΙ1:ιiθη χαιΙ Υιν. ciν~ιXl!ιμ.:. τl,. 6J ·" 
u.ι,φΙμ~ο ;-ό~λό τΙ μέ χρειάζεσαι; (πoΙαqνόν,κπ 
~~ •. έι,ι~ 000 δημΙΟUΡ'ι'εΤται ;) Ι 06 .~Ι '" τaντι,ι; %e~~ 
η,w.;~=δέν τήν χρειάζομαι Kαδόλoυc:ιύrήν. Ti!v TI~ 
μήν .. (δένμέ κάJέχει . καΜλou .. όνό'ι'κη ο{ιτtjς. '~ς 
τιμrις) U fι τοιαιuτη e • . ουμπλ ήριιισι, τfj, ίλλιιπτ. qJ9ci
aεώ~ πρόxωρεΣ . I~ι π.~~ιτ'Pω διι!ι τfj, npooQijx'l)~ "πρ,.; 
olιδΙ' τΙ μι? Μ-ώ .-r.ώ-r Ιπιβ",ι"iμεν=οuτε ·. fχειό
νάγ,κην τινό ν~ έn.ι6ι6aσδf.j εΙς τό πλοΤα (δέν αΙσθά
νεται τήν όνά'{κην, δέν τΟΟ δημιουΡ'ι'εΤτι;ιι ή όνόγκ.η, 
νό έπι6ι6aσδ!) εΙς τό πλοΤα) [Ιν 'tljί δμΤιΡ. ί~αιμ.'p'φ 
δ τuπο; xl • .» χρ:ηaιμοποιιΣταιι cIt~ μOlxρdι μονΟαΟ).λ.]. · 
lρcώμcνος,ιlllν. ιίντΙ ,,"μειιοι;, - μ,;χ. τοll .0-

μιι.ι(βλ. λ). - ' 

' ΙΡCώY, "t6, Ιlllν. ιρc6ν"cltα."Ι ιρειών, IXAt'tov, 
4~αιντιi\ν δΙ αυν. χα.τ' όνομ. χαιΙ αιΙτ: χυρ. ιΙνοιι ·oue. 
τη, μ,;χ. τοΟ χρΙ • . (ΙΩΙν. 4ν.ΤΙ uάαι>, fj,oL "1l_dI-r-~c} 
%",.ό", ΥΙΥνεα(J.aι· τό ύπό μόντεΙου διακηpuοοόμε· 

· νον, τόπρέπον νό ΥΙνι;ι Ι τό υπό τtjς μο.IΡο? καθ-. 
ωρισμένον, τό πεπρωμένον, ή' Μοτρα, όνόγκη( ΧΡεlα 
11 x.ρcι:lw ~ %ρ.6-rΙατι=(Ιαοδuν. τljί xeι)=ε1νΘΙ μο,-

· ραΤον, εΙ\/αι υπό της μοίρας προδΙQ'{ε'ι'ραμμένονί 
εΤναl OVO'{t<OΤOV, .· ·tπι6όλλεται νό 'γΙνι;ι, J.αιτ. Όροr-

· te .. -:- 41(0)" (ώ,μ1:l(. χοι.όι . αιΙ1:, .ιiπόλ . ) xρ .. ώι:~έπει.δή 
εΤναι 6νΟ'{καΤον, δν καΙ "το άνόγκη (ioιαoAti'f'll' τ,fj, . 
ίννοΙαι, τlίΊν αυμφρ~;oμ'νων). 2) τό σύμφορον, τό 
qΡθ6Υt1tό δ~~ιQ!ι: μ,,_τ;ι' ., ' xecόw ταντ,l", nρoι:r
σvc1i",=έόν . εΤναι όρδόν (δΙκαιον) νό ΠΙν όποκαλf.j 
κgνεlς μητέρα Ι ιiπoλ.,xoι! ciI, ίπΙρ;:..: ον ·XIcΦ" 8t
".~~Ku6ε;>νδ.Tε ΦΧL δικ~]/ιιις. [μ.,p.ιχ~ ..... - ;a;αιρμ. 
nO\'If't~_ δμlll, 'ίνΙοτ" :XOl.\ ω; μΙαι μαιχ2~ μονοοuλJ..). 

ιρ.CωyI'Cιι, Ιων.; .iντΙ.χ@ώ.~.Τfl&Ι, . Υ~ nf,'I)e: ,oo u.ομ.". •. 
~ρCωc;, .ό;. 4:tτ. cίν.τ! re20' (βλ • .λ.). 

; ιρ~ώστικ. -ον, . & <reιo,;)· ~ χ~Ι ν~ν, x~ης; 
6ipειλέτnςί xρεωφειλt-της, δ · όΦεΙλων ' νoι!ιύαTα, '~ 
χρNατ(ιV. · . 



~ι1Ι1lΚι -ου, ~ (u .... +. ο.,.ι_)· ., υΙ 
-Αν, xρει.)φε!λέΤ~ χρεώάτης. . . , 
. uι\ iι Ι"' ή '- ud~ Uc (δλ. λ .), όνόνκη, χ,ρι.1ο, 

" •• ν:ς* δ. μόνον i'l '1:ij ψ~ΙΙαlι χ" Ό·~., η mo ..... 
11'1:1' 811.XI1 θ'~lν μ,η. τοί} χπ (=~ εΙναι όναγ
KQTOV). 
1",4πρόα.· ()1Ι0Τ • .,. I~χτ' Ual,,~ &ιspφ. m-., . 

1501"1'1:. υΙ xιιJ", βaλλ. ,,"σιιι: O,ιIt ,ήν μοςχ. ~l. uιιIw' . 
~. ~, υΙ ,,",,' (X!Jp. 4ιsp60. 1:00 ρ.. l'-δl
δω χρησμόν, Xρησμoδότώ), . Ιπoμiνlll, "ιιολ. χή
εΙναι ώρισμένον (ύπ6 τοΟ θεlou, ύnό τt\ς MoIρaς), 
ntnρωTaI, εlνaι άνανκοτον, εΙναι άνόνκη l ·ouYJjeiCI1:. 
μι'ι' "πρφ. 1ΙοιΙ .Ι'1:. ιιροα. (ιb, '1:ό . ιJcί. '1:ιIt λοι'1:. oρor
t.t, ~ .. ), εΤναι όνόνκη .νό •.• πΡάξΙ;Ι τΙς τι, πρέπει 
ν~ •• , χρειάζεται νό.. .. αρμόζει νά .•. , εΙναι 6ρθόν 
καΙ πρέπον νό ......... ιiνΙo1:. 1:ό "πρφ. ποιροιλlΙlιιταιl, δ161:1 
YOltwl l~λιii'1:oι1:αι ιix ,;av αιιμφρoιΙ;;oμiνσιν: ~lnIII μά. 
Ι,,, &nρ_wCI'; ov.u .. Ι .ι U;, (Ινν. ιιιάΧ" &no
oιcιν8Cll8σ.)-διaτl παύείς νό μάχεσαι; όλλά δέν 
ισΟΟ ταιριάζει» (αύτό τ6 nρδνμα. νό παύr,ις δηλ. 
όπό τοΟ νό ' μάχεσαι). 3) μl1:,χ ΟΙΙ1:. ιιροα. 1ΙαιΙ Υιν. 
τοσ ΠΡΙΙΎμ · : 0~ .. 1 σι xet) dφ~οιnW"r--δέν 000 χρειό· 
ζεται (δέν σοΟ όρμόζει) ή όφροούνη Ι 04ί σι xet} lτ' 
ίιΙcJoδ~δέν εΤναι πλέον άνόνκη (δέν fχεις πλέον 
άνόνκην) νό ' έντρέπεσαι.- U .νΙΟ1:1 μl'1:ιΣ "ημαισ. 
χαιλαιρω'1:ίροι" "πηλλαιΥμίνη, δΟΥμαι'1:lαμοϊ! υΙ IIlII,, ~ eij
οlω,· εΤναι δυνατόν. εΤναι πι8ανόν: -, xet} ι:ον.. 
το ιuetiOCIL;-nQς εΙναι δυνατόν νό διέλθΓ.l τις δι' 
α'.ιτΟΟ ;- • '1:ό uiJ" (Ιναιρθρ. 2.πρφ.) = ή μοΤρα. τό 
.ι!Επρωμένον. 
Έτυμ. ι m 1Ιιιρ. ιΙναιl "ρχ.οίια. (-όνόνκη) έαχYj' 

μιΧ1:lσμ iν ,, '1 1I!Jιτι!t 1:ό 6μ."ρ. 6μό-ΗΙ" (: ci'1:1:. _Μοσιιι) 
χαι Ι μισ6-δμtl (: δCμOJ), 1ΙαιΙ ouyy. πρό, '1:ήν 6μΙΙδ!Jι την 
~ιιyxlιμ"νην 'χ -;η, 6μηρ. δΟ1:. x8e"a, xaea/_. χιΙ
~_, OOΙYCl1'p. Ivόsatl (μειοΟμαι. έλαττΟΟμαι), μιο·ιμ. 

gerr (6ραχύς, σύντομος) (Ιαιπ. .gheres-, "ghres-, 
*iters-), παιλ·ιρλ. gΔlΓ (Βραχύς), ρlΙ;;. gher- (fλλει
ψις, όνόνκη)' IIF1:. uiJ" (Ut) "" (1ΙαιΙ .Ι'1:α. χαιτ' ι:tναι
λΟΥΙαιν μΙ1:41 oι~i)o- ixet1")· ΙΙπο •• xt!iί <X~η j' .ιiπρφ. 
uiJtIιaa ( xet) ι1_ι ' ι9χ'1:. χιιΙ" < xet) ιϊ", _ντΙ 
·XIιt" (πιθ. ινιυ .Τι, πρωΙμ'.lu ourx UCIlfII, μι1:OΙ~ίι τιh 
11 υΙ ιι)' μ.Αλ. xet10YCIA <"6/;' larCIA' '1:6 ιi.'1:. XlιΆW, 
ΙIDν. UI~" (όνόΥκη, "επρωμένον) ιΙναιι ΙΧι}1:ό '1:0UΤΟ '1:ό 
4ρχ. βηλ. XI"ι:h. UIώ, πρδλ~ . xe"oi Ι_YHιaΙlI' 'iι .χιιτ,χ 
Ιν ." προααιο;ησΙ; του ~'fsi λ.ται ι Ι :;; iνχλοrΙ:ιν π;:;ιi; 

'1:ιi: 18". Hcιl6tι, ΗάU&DΙΙ, OΙ~OO;;HO". cI"ΙΙ)'Η.iΌ".
χιιβμσ. (.%e'J' jο·μ.ι)· . ιiπρφ. xl;;06cιι, χρητ . XI,,6-
8σι, λ8Χ. , λοχρ. xet1O"'I' μτχ. iτ~ . xeι:hμIΙΙo" Ιιιιν. 
xιιι:hμ8"O~, Ροδ. · xeΙUμI"O,. Διλφ. xe.aμI"o,· παι9. 
ιiορ. Υ ' πΑYjθ. 'xi"·o6ft.oιa" ('Hρo~.). ποιι;αιΑλ. δέ πρό, 
8ι}1:ό _ιιρφ. xe".roBσa, npt:A. MIΊ'ΙΙ~. προατ. "ρ"ιιο6Φ, · 
ιiπι;φ. Ήλ. xt!,1"OYCΙI, Bolmt .. "ea"aolJ.rι· xe"loιcoμOIA' 
χι" ... ό,· uίjμσ' xet1oa,' xριtσιμo,' xlιfμη'-τό ιi'1:Τ. 
x,ι~ (*x~,·Facr·). Ιων . xeior (ιiντΙ xeiOJf. χαιτά. τιi 
".."., χλπ.) , όμηρ ο xeaio" Τ. Α. xeiios, πρδλ. . Κρη'1:. 
χeι)ιιa (*xe,ιo) - xeιjμOI~a. (·Ησιιχ.)· xeιfoy,,' xeaι:h· 
• .", (αχημ!Jι'1:ιοθiν 81( τού xIιfσ ... , μl'1:άι 1:ΡΟΠΟΠΟιήc;εω, 
χναιλΟΥlχω; .ρό; '1:ό x,ιΩiJS) · ci'1:1:. ueio, (*xe,Fao,)' 
ιΣ'1:'1:. χιιΙ. ("e"Faii). Ιω·ι. Uet" (πρδλ. Ήαιιχ. Κρητ. 
cxetJtii· ~Ιcι. · 'Π . %e'Jι:h. uaι:h' δμΥΙΡ. xιιtζOJ ('Βλ. 
lfCIa(cJ)IOJ. Jιιyαιρ . xell~~oo, δaιρ. χη(ϊ)"OJ (=oN1aι, 
fJoiιloμOIA).- uci, Υ' Ιν uii. .Ινοιι μ.ταιδ!ll't. 'ν.ρ
ΥΙΙαι, 1:0U χι.".ι (πρδλ. χαιΙ ΗΙΧΙ"μι) ' παιρι!t TFOΙY. 
x~ιt".· U'I.μό,' U'lCJ"'~&Or' uιjOΠJr, uιto~ (= 
,..ι."...r υ9' Ήαιιχ.). . 

JP6, αlιν1:11:μ. ι:tν1:Ι xeιt".. . . 
Iptς .. ·· ποιρ' ιi'1:1:. ίν xFTιo.1 μόνον υ,,' _ν.iι1:. υΙ 

lψτ: 811. 1ΙαιΙ !ιιιν. lιιιιfς .. , διιιρ .. Ι ...... χαιί IΡΙ\δδω 
<»ιιΙ., xιιf>' μlτciι Υιν. προα., fχω xρεlaν τινός. fXW ' 
tλλειψl ντινος,fχω όνόΥκην τινός. τό(ν) ιχρειόζομαι-: 
m"OJ Ι"Πfιοr-χρειάζομα lατρ6ν Ι oIιI' 'μefί ''''ΙΙ'' 
• ..u." uιt,.,,-KCJI δtν μέ χιχιόζεοαι ι νό σοο κάμω 
τό δόσκαλο» f "ll:ολ., 'ν 1:~ μ'1:Χ., εύριοκόμενος tν 
όνόΥκι;ι. διατελQ.ν έν tvδιEIQ, ένδεής, πένης, πτω
χός. 2> έm8uμω τι oφqφα, τό ποδω διaκαως U 
ζητώ όn6 τινα Wι πρόξQ 'τΙ, τ6ν παρακαλώ νό..., 

- , JIξ1t' 

δtoμaI nvac; δπως_, 6έλω · Υό.. .. έπι8ι;μω νό ... [αις~. 
μndι .11:. IIpcιyμ., tι 6,",(01 Ιλλ .. , '1:8 ,",λλάl, ιίνήχll : .Ι, ~u1toιxouc5μa'WOv ι:tιςρφ., . δπlD, .. χ. ιiν '1:U ~ριiσ.ι 

.φιer Ι, ... uιj~I4r ~Ιν~. φιd".ι,,). fι ιiν1:Ι r6', 6no~ 
uιt~ι" ('νν . 18,.Ι) ιιια. απαιν. μι'1:ιlt .Ι';· . . προα. υl 
π~. (ύρ'. ΉροΟ.)· CIlly. pιt41 '1''1. ιςροσ. υ! 2.nFf.) 
ιι μι1:,χ -Υιν., π;:.αιΥμ .. fχω όνόνκην πΡάνμaτός τινος. 
ζητώ τι, όπαιτώ τι. 3) μη 'Ul1"" 6σ"ιί,,=μt} 41-
φιJ.ιr fa"ιr,,=ε18ε νό μή άπέ8νΓ.lσKες. εΤ8ε. νό μή 
ε1χες 6π08όγει. 04) Τι μτχ. x~ιj"- ~παιη;, 1ΙοιΙ ιίπολ. 
cίν,;Ι '1:0ό ιl ur)".' (-έόν τις 6έλr.1. έόν τις έπι8υμ(') 
i'J πρoτι~) Ι ίνΤ8Uθιν. δ8 . έόν εΤναι εύμενQς δια
τεθειμέγος. 

. ιρ(ις'" ίD, ,,6 ρ. Α,δΙδω χρηαμόν, χρησμο-
δοΤώ, προλέγω. . 

ιιιιιf., +. , Ιιιιν. _ν1:Ι uιl. (βλ.λ.), χρfισις, όνόΥκη . 
ιιιιιfιω, ίπ. χαιΙ Ισιν. "ν1:Ι m"OJ (βλ. λ.). 
lριιi-oμσι, Ιιιιν. παιριiλλ. 1:ύlιο, '1:08 χιάομ •• • μετα-

χειρΙζομαι, κ6μνω χρtjσΙν τινος U Τι θαιμlσ~. 1:00 tel1-'00' διατελώ έν χρεΙςι τινός, χρειάζομαΙ τι. 
IpίiμCι, -cιι:oς, τό (χeάομιιι)' δ,τι μεταχειρΙζεταΙ 

τις, Τι κότι τοΟ όποΙου fχει' τις όνόνκην!l χαιτ,χ '1: C> 
ιτλl!σ'1:0ν ιiν '1:/j, πληθ., άγαθό, περιouσΙα, κτήματα, 
χρήματα, fπιπλα, σκεύη lπαιροιμ., Ht!aloo_ xe,lμA
..οοιι=άνWτερος χρημότων. όnρoσπέλooτoς εΙς τός 
όποπεΙρας δωροδοκΙος τou.- 11 χαιθc5λοu , πΡδνμα, 
ύπό8εσις, άσχολΙα, ζήτημα, Υενονός, ouμ6όν : ΗΙιιώ 
οια" χt!;;μσ=8έτω τό πόντα εΙς κΙνησιν. κινώ πόντα 
λΙ80ν, ιδέν όφlνω πέτρα πού νό μή την όνακυλΙ · 
σω» Ι δσοαληΨΙα, έμπορική σuναλλαyή, διεξaνωΥή. 
ιit,' '1:ό λιιτ. r •• , 2) 'iι λ. mJM CIllxvdt IIf-0CI'1:Iel1:oι t 
4νιιι "νΙΙΥχη" &ltλ~ δΙ« νι!t 'νιαχUo1 μ!αιν. λ.,1Υ 'ι 
'1:ήν 6λ."ν ivvoloιv pll1c: ΠΡΟ1:ΙΙΟΙΙΙΙ': .. Ι χ';;μσ; ιίν1: ί 
1:0U &πλοίι ιΙ; Ι .. Ι δ' l.τΙ mμOI; i~τΙ τοϊ! &πλοίι 
..ι δ' Ιστ&; (=τΙ σuμ6αΙνει;) Ι δι,""" χ"μσ Ιποι
οίί."..ο=τό έ8εwρουν ώς τρομερ6ν. 3) 'fι λ . Xt!;;μII 
xpηαιμoπolιΙται~ ώσ. χαιΙ πρό, δήλωαιν Itpiyfl!Jι':O;; πιιραι· 
δ6,01, η "αιινήθου.: μ8ycι ovi, "eiiμσ-τεροοτιος κό
προς i ι:oiί χιιμιΟ1(Ο' xe;;μOI ΙΙφό~C'ο,,=ή άνυπόφο· 
ρος δριμύτης τοΟ χειμώνος. 04) . ώα. iι λ. xe;;μII 
δYjλο! μίΥαιν "ρlΙΙμόν 1) δΥΧΟ'/ : mμOI οιο11ό" deδi-, 
"ιάW χλπ.-δπειρον πλη80ς άκοντΙων. rrλοΙων Χλπ. 
(ctνa σωρό όκόντια, πλοΤα Χλπ •• n 8σοιι τό J.e;;μOI 
.~"όnωtι-ΤΙ πλt'j80ς όκΡΙδων! Ι μ8Υσ χ"μσ J!a. 
_ιtιι!ιι = μένα πλη8ος Λακαινών (μένας όριδμός 
Α, ι~να σωρό Λόκαινες») Ι φιΙόΨΟΥΟ" ~ χ"μσ 
"""'ι&ιι lφv-τό νυναικεΤον φΟλον εΙναι έκ φύ
σεως φιλοκατηΥορον. 

lριιμδτfς .. , μ.η. ·/σQJ .. i1:'t. -ιφ' .pl&. ιcιx~"μά
.. 'HCΙ (xe!#PC)' ένερνώ (διεξόΥω, συνεχΙζω) έμπορι
κός 'ύπo~Ισεις, fχω χρηματικός (έμΠοΡικόςl δοσο· 
ληψΙας, cfχω δοΟναι καΙ λα6εΤν» μέτινα. «κά · 
νω' δουλειές μαςι του», μετέρχομαι έμπόριον, δια
πρaνματεύoμαι. 2) σuαKέΠΤOμαι, συζητώ, δΙδω τήγ 

. ννwμην μου περΙ τινος. 3) δΙδω άπόντησιν, όπο
κρlνομαι, κατόπιν σκέψεως. 4) έιι ί μιινΤδΙΟΙΙ , δΙδω 
χρηομόν εΙς τούς έΡωτώντας, όπανΤώ, όποκρΙνο
μαι, παρέχω ουμ60uλήν έκ μέρους τοΟ &00.- παι · 
8'11:., λαμ6όνω χρησμόν. λαμ6άνω όπ6κρισιν παρά 
τοΟ μαντεlou, λαμ6όνω τήν ύπόδειξιν (συμ60υλήv) 
τοΟ ΘεΟΟ.- • μίαον, xef7μOIyl'OμOIA. · μιλλ. xe"μOIn
ουμιιι' ~ιεξόνω έμπορικός ύπο8tσεις. έμπορεύομαι, 
πρός lδΙdν μou ώφέλειαν. κερδοσκοπώ. ιb, ΧΙίΙ νυν 
χρηματlζoμαι, πλου τ/ζω Ο Υιν., έμπορεύομοι, fχω έμ
noρΙKός συναλλαγός μέ τινα, ικόνω δουλειές» μaζl 
TQU.- 1I παιριΣ '1:ot, μΤΥν. '1:ό ίνΙΡΥ. UflμσΥ{ζOJ ΠΡΟΟ· 

, λoιμδ~νι\ Ιδ ιαιιτ'ραι, α1!lιιισΙιι; : 1) λαμ6όνω 'Υι φέρω 
τ6ν τΙτλον. φέρω τό όνομα. κaλοΟμαι ... : χι,μίι"Ι'ιι 
ΒC •• J.ιVι-λαμ6όνει τόν τΙτλον τοΟ eaσιλέως, όνα
yCJρεύεται ·6.00ιλεός Ι οΙ μσlJ.rιι:ιιί Σiιστιcι"oί Ix~". 
μό~ισιι" ·n~i» .. o" ·,.,, Ά"ιox.I~=-ol μa8ηταl έν 'Αν· 
τιοχεΙςι fλa&ν διό πρώτην φοράν τό δν.:μα τoQ 
χΡιστιανσϋ . '. 
ι"μδτlχ6ς, ,. ό. (uίjμcι)· . ό όνήκων η όρμό~ ' 

ζων εΙς τ6 χρήματα, 6 . άφορων . εΙς ' τά xPl"ιι.ιQτα, 
δ "λCΎoιoς. 
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ΧΡιιμδτΙσις, -.OΙS, ή (M"μστl~ιιιJ)' =χe.,μσ~ιαμό, 
:<βλ. λ . }. 
· xρημδτ~μός, -ον, 6 (χe"μστl~ιιιJ)'διεξα'ι'ω'ι'ή 
έμπορΙου, rτ διαχεΙρισις δημοσΙων ύποοέσεων, ή 
διαχεΙρισις όξιώματος. 2) in! .μcιν'tsΙοu, 6 χρησμ6ς, 
ή όπόντησις, · τ6 δΙδειν όΓίόντησlν Ι ή συμ60uλή (ή 
ύπ6δειξlς) Jι διδομένη έκ μέρους τοΟ ΘεοΟ.- 11 
(ίχ :tou μίσου) . ή δlεξα'ι'φΥή έμπορΙου πρός Τδιον 
δφελος " ώ, χαιΙ νυν, χρηματίσμός, ή όπόκτησις χρη. 
μ6των, κέρδος,δφελος. · , 
χριιμδτιστΕον, r-ημcι't. iπΙθ •. του Mημσι:ΙζιιιJ' πΡέ

πει τις νό άποκτςί χρήματα, νό χρημαΤΙζεταl, 
· χρ"μδτιστιΚ, -ov, 6 (χeημσ~lζω)' 6 μετερχόμε
νος έμπόριον, ό έμπορευόμενος, · ό έΡ'ι'αζόμενος 
διό χρημaτισμόν, ό «φηα'ι'μένος 'ι'!ό νό Kόνr.ι λε
φτά», δραστήριος, «δνθρwπoς ~ς δουλεΙδς», δν-
8ρωπος roO έμπορίου. . 
χρημδτιστικ6ς, ιt, ό" (χι"μσι:ιαι:';,)' 6 όσχολού

μενος μέ τόν χρηματισμ6ν, ό κατόλλnλος διό χρη-. 
ματισμόν, ό «φnα'ι'μένος 'ι'lό λεφτά», ό έπιτήδειος 
(Ικανός) έμπορος 11 χιιιμσι:.ιιι:ιχό, olClιJ1'ό, = οίωνός 
προμηνύων κέρδος, . 

χρημδτο-δσΙτιιι;, ·-0., δ (zeijμσ+&ιι:80μαι)'. 6 δια
μοlρόζων χρήματα, ό διαμΟιΡόζων τήν περιου
σΙαν του. 
χρημδτό-ηοιός, ό" (XI,;μσι:α+πoιιfιιιJ)' ό χρημά

τwν ποριστικός, 6 κόμνων χρήματα, δηλ. άποκτών 
χρηματικήν περιουσΙαν. 
χρημοσύν", ή (xeιίομσ')-χe.Ισ (βλ. λ.), · όνά'ι'κη, 

tλλεlΨlς, ένδεια. 
χρίίνσι, άπρφ. 1:06 xeι) (βλ. λ.). 
xPiι;, xPίσlσ, , oun.'tμ_ «ν1:Ι xeut •• c . (βλ. xedιιιJ 

Β ΙΙ). 

IΡάσδω, δωρ. iv't! xentιιιJ. 
χρήσΙμος, ι,,), ο" (χetiομσ.)· . dι, xcιΙ νην, χρήσι' 

μος, χρησιμεύων εΤς τι, κατόλληλος πρός χρησιν, 
καλός εΙς τό εΤδ6ς του, έξυπηρετικςις, ώφέλιμος 
(iν1:Ιθ. τlj\ &χe"αι:ο,) n ,ό o~δ. ώ, ο'ίσ . τό χιι';αιμο,.= 
ή χρησιμότης, ή ώφέλεια, όφελος, πλεονέκτημα, 
ύπεροχή. 2) ,πΙ άνθρώπων, . χρήσιμος, ώφέλlμος, 
έξυπηρετικός. 3> ό χρησιμοπ;)ιούμενος, τΟΟ ό· 
ποΙου κάμνει : τις xΡi'Ίσιν, τόν όποΤον μεταχειΡΙζε· 
ταΙ τις. 

xρ"c,ιμωι;, inIpp. ,ου xeιtIJAμoc' κατό τρόπον χρή-
αψον καΙ ώφέλιμον. . 
lριισΙμως, . δάιρ. civ't! χe"αlμοιιc, ΟΙΙ1:. _ληθ • . 1:06 

χι';αιμο,. . 
Χρίίσις, -aιιιJC, ή (χetiομσι)' ώ, xcιΙ νl!ν , XPi'Ίσlς, 

μεταχεΙρισις, χρησιμοποίησις II Ιν ,φ πληθ., συνήθειαι, 
έθιμα. 2) - ή δύναμις η τό μέσα πρός χρησιν, ή 
χρησιμότης. 3) στενή σχέσις, οΙκειότης, 'ι'νωρι
μΙα, λcι~. υ,υι.- 11 <xιιιίιιιJ Ι')' χρησμός, όπόκρισις 
μαντεΙου. . 
χριισμο-Ι0ΥCω, μaλλ. -ιiαω <xe"IJμo16yo,)' λέ'ι'ω 

χρησμούς, χρησμοδοτώ, . προφητεύω, μαντεύομαι. 
χριισμο-ΙόΥος, ο" (Χ!!ιιαμό.-l-λιfΥιιιJ)· ό ΧΡηqμο

δοΤών, ό πpoφητεΎWν n χe"αμο16ΥΟ' &".ηe=μόντις, 
προφήτης.- 11 6 'έρμηνεύων τούς χρησμούς, ό έξ
η'{ητής η"ν χρησμών, ό έρμηνευτήςτων. 
· χριισμο-ηοι6ς, ό,. (Μηιιμό,+ποιώ)' ό ποιών (δηλ. 
στιχουΡ'ι'ών) χρησμούς, ό διατυπώνων χρησμούς εΙς 
στΙχους. 
· χριισμ6ς, δ (xe-ιίιιιJ 1')' ., , _Ι νΟν, χρησμός, όπό
κρισις τοΟ μαντεΙου, μόντευμα, όπόντησις ύπό τύ
πον χρησμοΟ. 

lριισμοσύνιι, ή (χeιίομα.)· άι, ,ό xe"~tW,.,, (βλ. 
).~), χρεΙα, όνό'ι'κη, ένδεια, πεν/α, όπορΙα 11 θερμή 
πaρόKλησlς, έκλιπόρησις 11 . πόθος, ζωηρό έπιθυμΙα. 

xριισμo-φillσξ, "uxqc, δ (χe"ιιμοc+φVlαf)' ό φυ
λόπων ΧΡησμούς; ό φύλα~ τών όπαντήσεων τοΟ 
ΜαντεΙου. 

lιNιoμ .... Icu, μίλλ. -tfCJI» (UflCJΜφUC)' Oδw χρη. 
~μoός, όπαΥ'ι'έλλω χρησμούς εΙς στ/χους (έμμέ· 
Tpωςt~ ~Ιδw χρησμούς, χρησμοδοτ", · προφητεύω. 
. lριι ....... l'σ, ή (xe"lIμιpl8OJ)' όπόντηαις τοΟ Μαν
T~Ιou ' (χρησμός) Qδoμένη,άπανντλλoμtνη ,(διδο
μivη) ·elς στΙχους (έμμέτΡWς). 

4ΕΞΙΚΟΝ ΑΡΚΑΙΑ:ε EAΔ1lN. rΔnZZHZ 

"2' .. .. '" . 
ΧΡιισμ-ΥΙΙΚός, ιj, ό" (xetJllμιpU,)' 6 ·όνήιtων ή 

όρμόζω,ν εΙς χιιηαμφδό ... (βλ.λ.), 6 προφητικός, μαν-
τικός. -έπΙ;:.;:.. -Hίis. · . 
χρησμ-Υδός, ό... (xeησμόc+ΦΙΙ,;)' -6 ~ΔWν χρη, 

σμούς, 6 όπα'ι''(έλλων χρησμούς εΙς στΙχους, ό δΙ· 
ΔWν έμμέτρους χρησμούς Ι ό χρησμοδοτών, 6 προ
φητεύων, 6 προφητικ6ς.-ώ; o~ά. tJ xeηαμ'ι!lόc-6 
μόντις, προφήτης. . 
xρίtσoν, ΙS' Ιν. npoo't. «o~. cι' ",οί) χΙχιι"μι (βλ. λ . ) . 
xPIIOTCov, ρημ. ΙπΙθ. ~oί) χιιά.ομσι (βλ. ) .• ). πΡέπει 

νά μετaχειρισθf,j τις, 
χριιστεύομσι, άποθ. (χιι"ατ6,)' = χιι"ατ6, .lμι

εΤμαl χρηστός, όνα86ς, συμπεριφέρομαι ώς χρηστός 
(όναθός) δνθpuίnoς, εΤμαl χρηστός (εΤμαι πρδος, 
φιλόνθρωπος). 

χριιστηριάιςω, μ.η. -άαιιιJ (xe"IJι:ιteao,,)' ., ~ό 
xιιιίιιιJ r, δΙδω χρησμόν, χρησμοδΟΤώ, πpoφητεύw.
έν τφ μίσψ, ώ, τό χeιίομσι' συμ80υλεύομαι τό Μαν
τεΤον, λαμ6όνω χρησμόν : χeηαπ,llιtiζομσι 'IhΙP=
συμ80υλεύομαι θεόν τινα, έρωΤώ θεόν (f! τό Μαν
τεΤον) 11 xeηαrηeιtiζομσι teοi'αι=σuμ6συλεύομαι τό 
θύματα, προσπαθώ νό μαντεύσω τήν θέλησιν τ"ν 
θεών διό τι"\ς έξετάοεως τών θυμάτων. 
χριιστήριον, ' ,ό (χιιρ. o!J~. τοίί xe"IJι:ιteaoc, βλ. λ.)' 

τ6 ΜαντεΤον Ο ή έδρα τοΟ ΜαντεΙου, π. χ. ΟΙ Δελ
φο/. 2) ή όπόκρισις τοΟ Μαντε10υ, 6 χρησμός.
Ι δώρον προσφερόμενον ύπό τοΟ συμ80υλευοΡέ
νου τ6 μαντεΤον, xcιθόλoιι τό θΟμα ή xcι! ή προσ
φερομένη θυσΙα Ι μ't<ΡΡ., άις; xaιΙ vuv, .θυσΙο», .θΟμα» 
(π. χ. «ΟΟτό πού έκαμες ήταν με'ι'όλη θυσΙα έκ μέ
ρους σου», .aύτός εΤναl 8ϋμό σου»). 
xριιστιί,~ (α), ο,. (xιιιίιιιJ r)' ό άνήκων εΙς 

ΜαντεΤον, δ τοΟ ΜαντεΙου, μα"τικός, προφητικός, 
6 προλέ'ι'ων τό ' μέλλοντα. . 2) 6 άνήκων εΙς προ
φήτην, προφηTlκός.- 11 (χιιιίομσι.>=χιι"αι:ιΧό, (βλ. 
λ.), κατόλληλος πρός Χρι"\σιν, πρowpισμένoς πρός 
χρι"\σιν. χρήσιμος. 

χρήστιις, -0t1, 6' Υ.ν. πληθ, xe';IJI,- (χαιΙ o!Jxt 
'Μηατώ,., xcιτ' ιiν'tι/)ιαισ'tολijν πρός; ,ην Υ.Υ. nA'ljB. xe,,· 
oraw τοί) ίπιθ. XIl"Q~6c)' (xιιιίιιιJ r)' ό δlδwν ή έρ· 
μηνεύων χρησμούς, προφήτης, μάντις.- 11 <χΙχιιη
μι)' 6 δανεΙζων χρήματα, δανειστής, πιστωτής, 
ΤΟΚΟ'ι'λίιφος. - .2> <xeιίομσι, ΧΙΒιιμσι)' ό .δανειζό· 

- μενος, όφειλέτης, χρεωφειλέτης. 
χριιστικ6ς, ιi, Ο" (xed0f"lI)' 'πΙ προσ., ό κατόλ

ληλος διό τήν xρi\σιν (τιΊν χρησιμοποΙησιν) πρά· 
'ι'ματός τινος, ό 'ι'νwρΙζων πGις νό μεταχειρ/ζεταΙ τι. 

2) ,πΙ πpcιyμιi~ων, ώφέλιμος, χρήσιμος, Kaτ~· 
ληλος πρός Xpi"joly. 
χριιστο-Ι0ΥΙω, μ.η. -ιtαιιιJ <%e"Q~oA6yoc)' , λέ'ι'ω 

χρηστούς λ6'rouς, 6μιλων χρησιμοποιώ ή8ικοΟ nεpι' . 
εχομένου λέξεις. . 
χρηστο-10Υισ,ή <xιιηα~o10yIιιιJ)' τό λέγειν XPl1' 

στός λέξεις (χρηστούς λό'ι'ους) Ι ό λό'ι'ος χρηστού 
άνδρόι; 11 εύΥενής 'ι' λGισσα. 
lρηστo-~oyoς, ο" (xefJC1ι:όc + U"ιιιJ) ' ό λέ'ι'ι.ιν 

xρηστo~ (Kα~oύς) λ6'ι'ouς, 6 ό'ι'αθός δνθpc.ιπoς. 
ΧΡιιστ6ι;, tt. 6", ρτ,μαι,. 'πΙθ. '1:06 xeιίομσι' 'π.Ι 

πρcιyμιi~ων, ώ, 'ι:ό χeιiαιμοc, ό χρηοιμεύων εΤς τι, 
ώφέλιμος, έξυπηΡέ:Τικός, κατόλληλος πρός xρi\σιν 
ιι τό o~/). πληθ. ώ,- o~σ., τσ Xg"jJ~a-al καλαl ύπη· 
ρεσΙαι, αl εύεΡ'ι'εσΙαι, τό ώφέλιμα πρά'ι'ματςι. 2) 
καλός, εύνοίκός\lτεl,ιιη) xe"αn)-εύτuχές όποτέλε· 
σμα, εύνοίκόν τέρμα, Acι't .. res secund"e 11 ίπΙ ,Ouoldlv, 
θυμιi~ων xcιΙ οΙωνιiιν, ό καλός οΙωνός, ό καλό προοιω· 
νΙζόμενος, αΤσιος. τυχηρός.- 11 ίπΙ «νθρώπων, ίν 
ήθιχij 'νν. (ιiν1:Ιθ . 't1j\ μoxfhιe6" no"'"e6,), ό'ι'a8ός, 
'ι'ενναΤος tv πoλέμ~, όνδρεΤος, Ικανός a Υ,ν;, κα
λός, τιμιος, άξιόπιστος 8 ,πΙ πολl'tιiιν, νομοταΥής, 
πέιθαΡχικός, φιλόπατρις, χρήσιμος ,εΙς τήν πατρ/ΟΟ, 

.ε68ύς xαpa/(τηρ D .Ιρωνιχlil" xe"ιιτοc .Ζ ΙI'Ι 4 7IJ.; .. 
=«εΤσαι εύήθης» νό νομΙζΓ,)ς δτι •.• (cεΤο' tνας 6λό· 
«ας, νό ,νoμΙζr.ις πώς ... ») Ι .IΡlDν •• πΙαη" οΙ UflCJ~Ol 
nι.~~ •• c 06ι:o.-ol «πρόκομμένοι» αύτοl άπεσταλμt

. νοι μας. .2) 'πΙ θ.ιiιν, εύμενής, έλεήμων OIKΤΙPΜWν 
I1 ι!ιο. _ι 'ίςΙ Ινθpcfιπων, ό'ι'ae6ς,πρδος, t'ιπιoς, KaλO-
Κ''ι'σ!ος. - . 

ΊΙ 



ιριι.,.6_ .... ~o,. 11 <xI".~')· πΙ κροο., dIς χσιl ι,"l»)" ιισιθ. ιι:ρχ. . ,"U-JII&Ι' II/""'μι, .... XI.μa· 
νBν~ ' χρηστ6της, τιμι6τηs, ~ΙλΙKρlνεια, δικαιοσύνη. MOOμaι:Ι,"OO' XIΦr <88μ. χιοοα-): "Υι", XIσιιW, .. Ι 
2) καλοκαγc6lα, KαλΩΣUνη, φιλοφροσύνη ιι ιίI. ·w xeo6,' Ιλλ, .uaιf·ιi, !σιις, ·ghrov-JI ιιιρι'χοο" jι8-
"'t6ca. όπλ6της, . μωρΙα, άιήβεια, ήλιβι6της. ~oιπ~. ~oιθμ, τ~. ~CΙα: gh(.)r~ (τρΙδω), ~6 δΙ·xec-
lρiμσ, .. ι:ο" 'l:6·=Mί~ .... ,(~λ. ).,). (βλ. Ιν χιΙοο) 'ι:ή" βclt8μ. ·ghreu·· XIΦr (·ghC.)rδu-s· 
ιριμητω, μιλλ •. ΨΙΙΟ' μια . , BΙμnι:o,uιι, μιη. χι/ι,.. τι". 1,06, ι1ντl , ·%fCII[F]cfι. 111ι., ·ghrMίs-6s XIII'l:' Ιναι

ψομσι' μ.α . ι16ρ. 11ι' luιμψάμιι.,. πιιιθ. 'uΙμφlhr!. λοτΙοιν πρό, 'ι:ή" 6νομ. 
μ~χ. Βιμφθ.Ι,' KOt'lj~. ivt! χιΙφ (~oσ δποΙοlι a~VCl!L IΡοις", . μι~).. ·Ι.οα, .. 1 ouV'VP· ι"ς .. , jι8).). ... 00 
Ιπ.x~&τ. 'I:~πo,)· έγγΙζω (ψαύω) τήν έπιφόνειαν σώμα- (B6cι)' έγγΙζω . τ~ν tπιφόνειαν σώματός τινος, T"'~ 
τ6ςτινος, έπιψαύω' χαρόσσω, cγKρατζouνlζω~, · ό- ένγlζω, 8lγω, ψαύω.-μΙαον, xeοt,"ομαι-μέ τ6 αQo 
μύσ9lo) (δημιουργώ όμυχός), πληγώνω, τραυματΙζω, μά μου έγγΙζω τ6 σώμα ένός δλλου, fρxoμαι dιϊ 
λcιτ. rader., strtnger.. 2) αυχν6τιρο" ίν ~φ ΠΙΧθ'ljΤ., έπαφήν, συνκοιμώμαι' ΣUνεψlσKOμαι. 
fρχομαι πλησΙον, πλησιάζ<,.ι, πρoσεγγlζω, (μιτι.\ δοτ .): ' ιρ6μδδoc;, δ' i1x6ς τις, ' Ψόφος, iΊxoc; τριΥμοΟ. 
~PμoA' MΙμπι:oμaι=πλησιάζω εΙς. τήν οlκΙαν Ι Μιμ" τριvμός [~ι' ίτομ. ~λ. χι.μι,"οο]. 
φθιΙ, m,ια,-πλησιάσας έηύτατα.- .• ςiJσ. χοιΙ αμτδ. IΡονις .. , μιλλ. ·Ισrιo, l1'1:τ . -ιΙ» <U6",)· ι1μτδ ... , 
Ινeρ'(, μηι.\ ~liiv σ'ljμοισ. · ,l:oi) . noιQ'lj~" έρχομαι πλησΙον, χοι! νσν, χρονΙζω, XΡOvoTPIC!Q, δαπανώ χρόνον, δια-
πλησιάζω, παραμένω πλησlον. 2) ώ; ίν,ρτ. μτδ. ίνΙοτι τρΙ6ω, 6ραδύνω 11 διαρκώ έπΙ πολύ, ουνεχΙζω, έξ~ 
μ.τι.\ ~fj, οι!'Ι:. π6ιJcι, π6ιJcι, %eIμnr:Ova. b~'cιaoa= κολου8ώ, όντέχω Β μι~ι.\ μ'l:χ., ' έμμένω έν τ(j) πρότ· 
διεu8ύνooσσ τ6 6ήματά της πρός τήν όκτην (η πα· τειν τι, έξακολou8ω (συΥεχ/ζω) νό τό πρόττω 11μ8~' 
ραμένουσα πλησlον της όκΤι"\ς) Ι clια. χσιΙ, .π· lσ,,&· iπρφ., 6ραδύνω (άνα6όλλω) νό πρόξω τι 11 ι1πολ., 
ΩJtf αηι"., 'ΜΙμπτ' del ανeιπcι=έτήρει τόν δξο- 6Ραδύνω, άΡΥΟΠορω, χρονοτριC!Q, όνά66λλω, ι:Τμαι 
νο ·.τοΟ τροχοΟ πολύ πλησlον τtΊς στήλης. [Xelμnι:OO 6ροδύς, εΤμαι 6ΡαΟΟΚΙνητος . .:.... 11 έπιμηκυνω, πφα-
χοι'τ' ίπίχ'ςο ΙΧ ~fj, lοιπ. ρι~ ·ghr-I· (6ποξέω)' δι' τεΙνω, άνα6άλλω.- ποιθ'lj'l:.,έπιμηκύνομαι, παρατεl-
Ιτομολ. ~λ. χιΙοο]. νομαι, παρέλκομαι, όνα6όλλομαι 11 ι111:0λ., ώξόνομαι, 
lρiσσν, ia. CΙν~& 'xef ••• , τ' κλ-ιιθ. 4ορ. .' ~oll ήλιΚιοΟμαι, cμεγαλώνω). . . 

XIΙrιo (βλ. λ.). ιρόνιος, (σ), ο., ("I6.,0,)~ όμε;τό πολόν χρόνον, ' 
. · ιρiσμσ, -ιίτο" '16 (xell»)" πΩν δ,π άιαλεΙφεται, ό κατόπιν μακροΟ χρονικοΟ διαστήματος, 6 όργό 
nq,v τ6 tπιxριόμενoν, εύωδες μόρον (πυχνοτίρσι, γινόμενος, ό πολύ όρνό έρχόμενος; fξωρος. 2) ό 
συστCΙσ.ιo, ιiπό τό 'πλοlΙν μνl/οιι), 'ν CΙντιδισιστoλ~ δ. όπό μακροΟ ' χρόνου Υινqμενος (f! σuμ6αΙνων): χι6-
πρό, '1:6 I1cιιoιι. δι' οδ ήλιΙφoνw οΙ aιιλαι~oτllll, .. ι .,ι~ .Ιμι ΙΙΠό poei,-oob μ'ακΡοΟ χρόνου δtν fXIo) 
'ι:ό δποΤον ίστιρ,Τ,l:Ο μ~ρlllν' ~λ. χίι� ιWl/o.,. φάvει (<<έχω πολύν καιρόν νό φάΥωι)llιίισ. 6 μέλλων 
Χριστιδν6f;, 6ιι, χlllΙ ., o~. Ι Xριστιδνl»ς <%(1ι- νό διαΡKέσr:ι· έπΙ πολύν χρόνον: ι".ν_ τι.,ά χι6-

στ6,>, cIι, χσι! νΒν, Χριστιαν6ς, όπαδ6ς τt\ς 6~ .,ιοιι-τόν έξoρlζω διό πολλό fTη. 3) ό διαρκών 
σκεlας τοο ΧριοτοΟ (Κ. Α.). έπΙ πολύ, ό έξακολουl)ών έπl πολύ : Μ6ιιιοι π6λ .. 

xpιστ6f;, If, 6ιr. Ρ'ljμ. 'πl'. τ08 χιΙ.· ό tπαλει. μαι-πόλεμοι διαρκεlας, μαιφοΧΡΡνιοι πόλεμοι Ι ό 
φόμέν~, ·δν. δύναταΙ τις · νό έπαλεΙΨr:ι έπ/ τινος,6 XpovoTPI6C!v, ό όνα6λητικός.-'ι:ό o~. nA'ljD. U 6., .. 
χρησιμευων ως όλοιφή fι c:ις μύρον Ι φ4l/μcι_ χιι' ιίι, ίπΙρρ.-μετό . μακρόν χρόνον. 
αΤ4=όλοιφοl, μύρα 1· l1σιο., . " xeισtό., = τ6 τοΟ XPO'MOI, δ' ., .. ι νlΙν, χρόνος (40ρΙστlll,) 1'.0, 
xρlσματoς fλαιoν, τό tπΙXριόμενOν fλαιον (λιτ6μι· ώρισμένον οημεΤον τοΟ χρόνου, ώρισμένον χρο:.. 
νον x~1 'nAIii, ' τι) uιar:6ιι).- Η 'πl προσ .• 6 κεχρι' νικόν διάοτημα, χρονική περΙοδος, έποχή Ι ι1πολ., 
σμένος, ό χριCl6εΙς. 2) ΣΡΙ2ΤΟ2, δ=6 ύπό τοΟ XIII~' 11Ι1'1:. Μ6ιιοιι - διό χρονικ6ν ', τι διόστημα, tπι 
ΘεοΟ κεχρισμένος 211111'fl/, ό Κύριος : ήμων ΊησoOc; τινα χρόνον (μακρόν f) 6ραχύν) 'Ι ~olVιι U6IIoιr.=tnI 
Χριστός, ιr., μ8'1:CΙφρ«o" '1011 'δρ. MassI&h (-6 Μ •• - πολύν καιρόν, ,διό μακρόν χρονικόν διάστημα Ι ι:όιί 
α/σ,). ..Ι xe6.,ο.,=όεΙ ποτε, πόντοτεί cγιό πόντα~ 11 xcX~" 
XPI~Ω, IitUo U, •• - 46ρ •• ' 'Uf .. , ... χιΤα.· Τ"'· , ιJ1Ιyoν XI6ιrov = έντός 6λΙΥου χρόνou, έντός 

~oιQ'lj~., ι16ρ. 11ι' 'χιΙαθιιιι' ιι:ρχ. "8UfΜCΙ' χοιΙ · μφ. 6ραχέος χρονικοΟ διαστήματoc; ι ·ιώσο" M6ιrσν ;-
tcέxefσμcιι' ψαUω τ"ν tπιφάνεια'v πράγματός τ,. έπΙ πόσσν χρόνον; διό πόσσν καιρόν; έντός πό-
νος Ι έπαλεlφc.ι, tπΙXρ/ω, μέ είιώδη μύρα f) μέ f. σου χρον. διαστι'ιματoc;; Ι χοιτι.\δο'l:., χι6.,φ-μετό 
λαιον, χορ, jι8~ι.\ 'ι:ό λου1;ρ6ν'-μ'σο", XIΙOΜcιΙ. ιi6ρ; χρόνον, μετό πάροδον μακροΟ χρόνου, έπί τέλους. 
Οι' ,'χl/ιαά.μιι-,·όλε/φω έμΆUτόν, όλεΙφομαι Ι xeloμcι. 2) jι8τd! προθ'αι .. ", .ιιιl Μ6.,οιι-έν Tt.\ παp6~ τΟΟ 
Ιovί=όλεlφω (μέ '&1λητήρlον, δηλητηριάζω) τό Βέ- χρόνου, μετό τινα καιρόν Ι lισ Jl/6ιroν-Kατ6πιν. 
λη μQυ. , 2> tπlXp1ω (έπαλεΙφω) διό χρώματος, χρω_ παρεμδολι"\ς χρονικοΟ τινος διαστήματος, μετά τι .. 
ματΙζώ. eόriτω. ;(~&φω, μπoν.ιαντ/ζω~) Ι ιν '1:$ μ'σφ, να χρόνον, μετά τινα διΟ\<οπήν ι.lιc _110. χι6<-
iRI6IIq • .. -ιi4~. μιλ~ _ όλε/φΣUν (C6άφouv») "ν-άπό πολλοΟ, πρό πολλΟύ, πρό μακρΟΟ χρό-
τό σώματό των cμt μlν.ιο). . J> νόσσω, KεντG), νου 11., XIόιrφ-ιb, τό 'πλοσ" M6ιrφ (δλ.λ.)=μt τήν 
~εντρlζω. 4> ΠIIIΡιk ~oI, 'Βδδ., ΧPlω διό ' ΤοΟ)ι:ροΟ πόροδον τοΟ χρόνου, cμ~ .TόV'KaIpόv~, fπειτα όπ6 
χρ!σματος έΙς fνδειξιν Kα8ιερι,:,σεc.ιc;. ' . καιρόν, έπ\ τέλους Ι",", χι6"ν-έντός ώρισμέ· 

. Εημ., ut. (·%I/f.-Jrιo)· I,te'.· ΩΤΜCΙ (ato).. νου χΡΟνικοΟ διαστήματος IlπΙ XI6ιroιι-έπ/ τινα 
~Τμμa) XI1! xet.μo· Uraa,' · Ur.τ6,· ιe ΙI1Π .• gtιr~ χρόνον, διό cκάμποσον καιρόν) 11, χι6.,οιι-εΙς τ6 
.i-( .. ), β«σ. ,gh8reI- (έπιτρl6ω), π_Ρciλλ. '1:$ .ghereu. μέλλον, έν TQ μέλλοντι, μετέπειτα. μέχρι τοΟ μέλ· 
(β).. Ιν ·UCΙvφ), .gheren- Ο).. ιν Uat.,oo). .9'" λοντος, Ιως εΙς τό μέλλον.- Η ό χρόγος τοΟ 6/ou, 
... ncj. (~λ. Ιν ,6"'eOf), .gtler- <~λ. ιν %1,.10,)· πρδ).. ή διάρκεια τl\ς ζ<.ιιtjς τοΟ άν8ρώROU, ή ήλικΙα Ι xι6ιrφ 
σ~νσx,. ρΙ, ghι.r-δmΙ (=λcι,l:. con.spergo), ghrlιh, p,.Iνι-epa&κ/νηΤΘς λoyCίl ft\ς' πρo6ε(!ηιtulgς TOU 
gharsho ι.ιίιΙ (~ Q1jμ. ), )'~8. grt.Σό, grletl (cξαφρίζω. ήλικ/ος. . 
τ6 Υόλα),u!·grΙΕΙΙ (cΨcρεύQντας μέ δ1xτuιιέφτω Έnιμ., BΙS .... ΩιS.,ιμ· xeOIII&oo, u6.ot (I~~ 
l1άνω σέ .KόTl~). . ·ghr-on·os '(xoιt& '1:6 61-6.0-, (ρι~. *dher-, ,,:IιιΙ 
lρόσ, rpof, ι1νώμ~ ιιlτ. xcιl δ~. 'I:OD zιΦr (~)..)..). ιcl-6.,0·, ("i1-".f, ιcl1oμoΙ)' π,β. ιι 11II1t. ρ,~. *gher .. 
lρoιά, "ι, ίπ. xaι! !ιoν.lρoιlι, 11'1:'1:. xcι! ιΡ6σ (M~)' (-π.ιάνω, δλ. ,.ΙΙ/. xaιl : ,πoιρσι).λ. · O1jμo 'χρόνος, ., τί 

~ έπιφόνειa σώματός τινος, ή έπιδερμΙς, τ6 δtp- '1:6 πιριλιψδCΙνoν. '1:41 πιt"1:« .. Ι tωJ,I:IIIλ"oν. '1:11Ι ιιCΙντ~)' 
μα Ι iyoτ&Ue.v δ. ~σιl αύτό τοΟτο τ6 σωμα.- Ι ιίι, ., χρ6; 'ι:ήν αφσ. πρδλ. Όιιινσ,φ: ιrνι.η·, αρο. Ι.'
κιχΙ νΟν, '" ΧΡ9lά, .Tq χρώμα :rι'\ς έπιφονεlας οώμα- mI,,", (χρόνος, -ι')λικ/α) ι ,.,.. μΙ r,· ... -c. tiIι" 
τ6ς τtνoς, ' τό χρΦμα τοΟ δtρματoς, τ6 xρQμα (ή h '1:011 ,..r,"oo. . , . . 
χροιό) τοΟ .προσώπου Ι ΧΙΟΙ4ΙΙ cl.Uάα.oo-μετα6όλ- IΡονο-ΤρΙΙΙ .. , jι8).λ, otfσ. ·(u6ιιό~τI/ΙΙ-)·· ., 
λω (<<όλλόζω~) .xρQμα 11 τι". τ6 XΡCΊΙμg πρQyμoτός . ..ι "Iiν, xpovoTPIC!Q, κα.τατρΙ6ω . τ6ν xpόvov, 0"0-
tIVQc;. . · ταλΘ. τόν καιρόν μου, χόνω τ6ν καιρόν μου, όρ. 
Έμιμ.: ΒσιΙΙ' BoΤζrιo (u6cι)' "~f.O (·u9ltp.J:- Υώ, 'χόσΟμέρι:ι •• ' 2> μιτ' σIl,l:, ~o"OΤIιβιi. ;/ι., ',;j: 



18μoι=:έξαιcoλoιιθQ έπl μακρόν χρόνον τόν ηόλ~
μον, τόν συνεχ/ζω, τόν παρατε/νω. 

ιρocH;, Υ8ν. τοll xeC»r (δλ. λ.). 
ιρiiσ-Ιlά_Ιτoς, Ο", δω;1. ~HΙ xeVO.,1cίNA~Or (~λ.λ). 
ιρΟσ-δμοιδ6ς, δ (χevσόffdμaΙΡΦ)'-όρyuραμοι- . 

ι!ός, ό όνταλλόσσων χρυσόν Τι χρυσό νομ/σματα 
ΙμΙ !λλιι npiΎllΩI~ σ μτφρ., - Ae." oφμιί~." BVO
ομοοΡός-δ • Αρης ό έμπορειιόμενος τό όνθρώπινα 
σώματα, ό όΠOλιιτ~νων τό πτώματα τGιν πεσόν
των αντl ΙCα:rα60λί'jς λύτρων .έκ ΧΡυα/ου (δ όνταλ
λόσσων αύτό μέ Χt'υσόν), 
ιρϋσ-άμηUΞ, -tίNO" δ, iι (Βvοό,+Ιμmιξ)'δ έ

χων χρυσην Ilμmιxσ Ιβλ, λ.), ό έχων προμετωπ/· 
διον κόσμημα έκ XΡUσoO (ίπΙ [ππφν) Ι ίπΙ θ8ιιίνcίlν, 
ή έχουσα πεοΙδεσμον (ταιν/αν) έκ χρυσοΟ, 
ιρυσ-ανΙής, ." γ8ν. '.0, (χevοόr+l",ο,)' ό t· 

χων δνθος έκ χρυσοΟ. 
χρυσ-δνιος, δωρ. ~ντΙ xevotj"OO, (βλ. λ.Ι. 
ιρijσ-αντ-αυyιΚ. Ι, (χ!.'vοό, + «"TAvytj,>" ό έκ, 

. πέμπων χρυσΙζουσαν όνταύΥf:ιαν, - ό όνταυΥόζων 
(άντανακλ"ν) ΧΡυσΙζον φ"ς, -ό όπαστρόπτων ώc; . 
χρυσός. 
ιρiiσ-άoρoς, ο" (χevοόri-Ιοe)" δ έχων ΧΡυΟΟΟν 

ξΙφος (ξΙφος έκ χρυσοlj), ίπΙθ.τΘν θ8Θν (βλ. χιιΙ 
BvodCDe)· 
χρίίσ-άρμδτος, ο" (xevοόr+ι!eμσ)' ό έχων δρμα 

.έκ ΧΡυσοΟ, ό έποχούμενος έπί χρυσοΟ δρματος 
(ίπΙθ. "ti'). σ8λ ήνη., ~λλ' ίνΙΟΤ8 χσι Ι ίπΙ iιpώων). 
ιρ8σ-aσnις, -010" δ, ~ (xevodr+donl,)' ό έχων 

όση/δα έκ χρυσοΟ. . 
xρiio-aυ* ." yav. -10, (xevοό, + aVytt)' ό αύ

Υόζων (όνταυΥόζων, όντανακλ"ν) xρυσί'jν όνταύ
Υειαν, ό λόμπων ώς χρυσός, δ έκ πέμnc..ιν χρυσην 
όκτινο8ολ/αν. -
Xρii"-ωρ, -010" δ. iι (Βvοόr+Ιοe)'=χevο"οeo, 

(βλ. λ.), ό έχων χρυσοΟν ξ/φος. 
- χρiiσcίον, τ6 (xevσ6,), χιιΙ χιιτόι τ6 πλatατον ί" 
τ$ nA,\,lQ., ~ιi χινσ8ϊσ=μεταλλετα χρυσοΟ, XPυσc..ιρu
χεΤα (nAfjpa;: Boύσ8ΙCΙ μ~σl1σ).- 11 tΡΥαστήριον 
χρυσοχόου. 

. χρuσcιος, ." Ο", πο ι '\'ι t. ciντΙ ·%/1ούσ80' (βλ. λ). 
χρi.-Ιcφaντ-ι\1cκτρος, ο" <xevσό, + IUφσ, + 

*1ax~IO")' δ κατεσκευασμένος έο< χρυσού, έλεφαντ
οστΟΟ και ήλέκτρου, η ό κεκαλυμμένος (χιιι κε
Kooμημtνoς) δι' αύτGιν - (τ. i, δι' έΥκολλήτων παρα
στάσεων έκ πλακών έκ χρυσοΟ Χλπ.). 
xρiiσc0-86στρixoς, Otι (xeo6080r+P6oτeVIO,)' ό 

έχων xρυσoQς 60στρύχους (πλOKόμOUς). 
' χρUσc'-δμιιτος, ο" (%/1ο6σ&ο, + &ιμtιO)' 6 CΊΙΚoδo

μη μένος (-η κατεσΚΕυ_ασμένος) έκ χρυσοΟ. 
ιρiloc6--μιιτoς, ο" (ΒVσ80r+χιίμ".)· ό εΙΡΥα

σμtνoς (έπεξεΙΡΥασμένος KατεσKευασμtνoς) έκ 
χρuσoO· . 
xρD~6-Kudoς, Otι (xeV~80' + NVNlor)' ό Ιχων 

κύκλον (η δ/σκον) έκ χρυσοΟ (ίπΙ 1:06 iιλΙoυ). 
XρiIoc6-μαlloς, 0"'-χ,νσ6μσΙλο, (βλ . λ.). 
ιρυσco-μfτρtΚ, -ον, δ·~7.,vσομ'τe"i (βλ.>-). 
IρUσc6-YWToς, 0"'-xevσ6"CUΤΟi (Ρλ. λ.). 

. χρiiσco-ιιiιιιιξ, ."~,, ~, iι , (~80' + mJ1ιtf)·
lρσΟ1Jήλ.,ξ (βλ. λ.). 

xρiiσco-ιιiιVIIfτoς, Otι (xeW8~,+ -mtη). χρυσο
κέντητος, μέ ύφ6διον έκ χρυΟΟΟ, χρυσοΟφαντος" 
tνειρνασμένoς cμέ xρυσάφι~, χριισοποΙκιλτος, 
xpύσcoς, (,,), ο.. 41:Τ. gUV1jp, ιρuσoiι;, . iί, -oWιι' 

h. ιρόσcιος, ιr, Otι (xevo6r)~ ". 1'~Ι νΟν, χρυσόΟς, 
cxΡUΣΌςI (cb, ίπΙθ.), tιc χρύσοΟ κατεοκεοοσμένος 
(μαλαματένιος) fI KεKOσμημtνoς διό xρuσoO, Xρuσo- . 
ατόλιστος, χρυσοπο/κιλτος 11 clια. έπιxρuσωμένoς, έπΙ· 
χρuaoς Ι xevo"" 'Τoσιμl .-ι". - στήνω τό δyαλμq 
(θεοΟl' fI τόν όνδριόντα ' (eνητοΟ) τινος tK . xρi.ισOg 
" ~πιχρuσωμένoν • . 2) xloύHΙCΙ ,.ι..σι11σ-μεταλλsfα 
χρuooO, xρuσωρuxεΤα φ, xcιl 1p~8ίΌ,,),- .. ~ '~ 
χων )(puσoOν τό xρGιμι;ι,..)(ρμoI\ν τήν ό_~όχ~ι'!(. 
xpuσoιc:/τρινoς, cχρuσaφένιος~, · _~)(~ηςι,~ ;Ι@ 
μ~,ρ" •• - xcι! νΟν, x~ .~J(~ ι;(Ιτuχισμένος, 
,"υλΟΥημέ-νος Ι i~1:a~Bav. -ο! t~σIJ~I· αλΤ'.ι 1C/&Adllv;i~ 
Ιπ6 το6 ηAιiτωνo; Βνσο" ;'~r, "ι j ιςρ8το, xcι1 

4ριο-το, σιΙ.ν τοΟ 4νθ~0Iιι:Ινoυ γίνου; xcιλat~ι &11:6 το& 
Ήσιό~oυ XfvooV, σιΙ_ [πιιρ' Όμ'ήρφ ΟΙ τtl~oι ΒΙ
ο..,, ΒΙσ • .,,,, ~σ.oν, l,eo.ιp Χλιι:. πplxaL ν« 1φ0-
φ'~φν1:~Ι eLQuAλιiISm.; dι; αJτOν~ιΙoι' βλ. χιιΙ %l"σ~ ' ίν 
τΗιι]. 

ιρDσcο-σaινδδΙος, ο" (xev080r+ocf"Iιιlo,,)' δ έ
χων σανδόλια έκ χρυσοΟ" rx"o, %/1vocoocf"clσlo.-
τό Τχνος (<<τό χνόριι.l που όφ/νεται έπl ΤοΟ - ., έδό
φouς όπό χρυσοΟν σανδόλlOν -- (c'" πατημασιό του,). 
IΡΟσcο-οστi9iνος, O"·=XIνσoσ~.φσ"o, (βλ. λ}. 
χρiσcό-στοlμ9ς, Ο", fι χρiσc6-στοΙος; ο. 

(%/106080r+o~.11.)' δ. (έ)qτολισμένος μέ xρuσόν, 
χρυσοστόλιστος, XρuσoΠO/Kιλτoς, ΧΡυαοκέντητσς. 

χρiiσc6-τcuιιτος, 0,,'-uvcr6~nιxTo, (βλ. λ.), 
χρυσιιΙς, .Ι"', iι, πιιτρOlνυμ. τ~!ί X,06O,,f, -ον, δ' 

~ δυΥότηρ τοΟ Xetίσo" (βλ. Κ.Ε.Λ . ). 
Xρiiσ-ιι1δ_Ιτoς, Otι (lf1Iσόr+'ιj1σ"ση)' δ έχων 

ήλακότην (CpόKaVI) έκ XρuoOo Ι ό έχων" xρuσbOν 
6tλος . 

xρiiσ-iιlδτoς, ο" (xevodr+llov,.aί)' ό κατεσκευα
σμένος (tπεξειρyooμένoς) έκ χρυαοΟ, ό έκ σφuρ
ηλότου ~~ πεποιημένος. 

xρiiσ ο" (xevcrόirιt"ιο)' δ ·έχων ιΊν/ας tκ 
χρυσοΟ. 

Xρiiσ-iιριις, 8", yav. '80, (xevσόr+cίeσe8i'ιι)' ό οον
ηρμοσμένος διό xpuaoO, ό έστερεωμένος διό χρυ
σοο, ό κεκοσμημένος διό χρυΟΟΟ, ό xρuσOOς. 

χρiiσtl8ioν, τ6, 6π~xoρ. 1:06 xevolo" (βλ. λ.)' μι· 
ιιι::όν τεμ,όχιον χρυοοΟ. . 
JρϋσΤoν, τ6, 6ποχορ. τofJ χινσό, (βλ. λ.)' τεμά· 

χιον XpuaoO, yaν, χρυσός Ι πδν τό tκ xρuσoO κατε· 
σκευασμένον, κατειΡΥασμένος χρυσός, νoμlσματα 
tκ χρυσοΟ;-- κοομήματα έκ χρυσοΟ, χρήματα II4(»Υιί· 
110" ".1 χινοlο,,-νομ/σμςιτα έκ xρuσoO καΙ όρΥύ
ρου Ι δ χιιθΙ8ρωμ'νο; δμω; δρο. διόι τό ;(?fjμιι ofjτο· · dι
J"ie10" (~λ.λ.), CII' iν τ~ λσιτιν. τό .rgentum.- - Ι ·cb. 
Ιχφριιαι; oτop"(il., cXΡUOt μου, δησαυρέ μουι. 

JIIiσfcί, -110" ft (χινσ6,)' )(ΡυΟΟΟν σκεΟος, όΥ· 
ΥεΤον έκ χρuσoO. 2) XΡUΣι'\ έσθής, ΧΡυαοκέντη-
τος στολή • 
Ά ιρUσfnις; _. δ, ~σιΙ β-ηλ. ιρDσIτις, • ι,., (Bv' 
.6,)' δ δμοιος χρυσQ, ό περιέχων πσαοστόν xριi, 
000. 
ιρΙσο-ιι.ιις. Ι, (χ,vσι)r+βΑφiJ"ιιι)· &. xr.ιΙ νΙΙν, 

χρuσo6αφής", cχρυσο6σμμένοςι, χρωματισμένος μέ 
xρGιμα cχρυσαφΙ», tnIxpuooc;, .χρυσοκέντητος. 
xρiσ6-8ωloς, ο" (χινοι),+Ρώλο,)' ό έχων δώ· 

λους (χώματος, -τ.l. ό έχων έδαφος) έκ χρυσοΟ, l'\'Ιλ. 
ό έχων έδαφΟς περιέχον xρuσόν. 
JPiiσ6-yoνoς, ο" <xevΟ'ι),+,..,.ίοδaι)· ό '(~'. 

eεlς (πρoελ~ών) _tK xρuσoO, ό. καΤα'{όμε:νος tκ ·xρυ· 
000, ίπΙ τω ... Πιραό)ν, O[1:Lva. x~λ06ντιιι 'fvo6)'Οιιοl 
,."ιc1 CIΙ' ΧΙΙΤΙΙΥ6μaνοι ίΧ 1:0D Uapoilllιi, lν 'ιι AΩIVci,ll -ouy. 
ίλr.ιδ8 OUVIupaQ8tQ~ μa~ τοll Αι6, . xcι1:8λθ6ντ~ ~P4 
alhiJ'V ίν 8[δι:. xpuofj. βροχf! •. 
JpDσo-δalδalτoς, ο. (1Ι"0ι)1 + clσι.ιιιu.)' ο. 

πλoυσΙwς ~Koσμημένoς διό 1ΙΟιΙ</λων xρuoQν κο
ομημότων. -' . 

xρiiσo-δaιιτllιoς, οι; (lI"oir+H"ιVlao,)' ό φοο. 
ρGιν xρuσoOν - δακτύλιον. - . 

. x~ό-JcTός; (.,>, ο" (XI.,oι)~.)' dJ, .ιιl .,ον. 
χρυσόδετος, δεδεμένοςδιό χρυσοΟ 11 πλoυσ/wς KC· 
"οσμημένος,διό xρUσOO, περι6ε:CSλημtνος μέ xρυΘQ.ν. 
xρiioo-iIctp, -1"0,, δ, iι' XΛ'\'l1:. -.oIJo8"i' · tιjλ.

"!""Hk". (xevσι)r+'oIJoa,ισ)' ό lχων _ xρuαι'\ν κόμην.-
• _u-σ.6i1r,οξ (βλ. ~.). . 

xρOσo-cιδ(ις, Ι, (%Ι"ι), + 8110,)' Ο Ομοιάζων 
dρόι; χρυσόν, _ . 
...... ςιΥ"' ~ _ (ιι.-δ, + ~,.6tι)' ό Ιχων XRJ" 

οοΟ-ν ζυγόν · (ζυΥόν : έιc xρuσoO κατεσκεuασμένQ)l». 
.,.~, όo~lr.JO" δ, ofι, · (~.Oόί + "Ιξ)' ό .. ι!. 

χων xρuσδς Tρlxoc;. xρuoι'\ν kόμην (πρδλ. ~!IIι f1 .. 
... oIJoaae)· . 
χρϋσ6 ΙΡΟΥ.ος, ' •• (.-... + ..,6,"';)' ό Ιχων 

&ρόνόνtκ -χΡUOόO. ό - KOδiΊμtνός tπl χρυσόΟ ~. 
νOu" ιhιΙθ. ~, 'Ήρσις, Ά,"180 •• σιΙ τ~ι Ή~υ;. 



xρiσo-ιιδριινoς, .... ' ~lDρ, ~Iνoς (ιι"σός + Ηά
,.,,..,,). ό έχων χρυσ/Ίν κεφαλήν. 

ιpiισ6-ιιcρως, ' :-Ι»CΟ" 6, 'Ij, .ωΙ ιρiiσόιιcρως, 
"., ,'Y8ν~ ,~ ,(uιισόri-"'eσ,) .. ό ~xων χρυσό κέρατο. 
- Ι ό έχων κέρατα κεκαλυμμένα. διό χρυσοΟ" ό 
txων έπlxρuaa (έπιχρυσωμένα) κέρατα, άι, ~ό θ~μoι 
~ό μjλλoν ν« οφΟΙΥισιοθu ίπΙ τοΟ βωμοl}: ' 

ιρiiσo-ιίι.l1ιιτoς, ο" (u"σό, + _11c1fD)' ιίι, xcι:Ι 
"Ον, χρυσοκόλλητος, κεκοσμημένος μέ χρυσδς έΥ
κολλήτους πσρaστόσειςllyιν., ό έκ χΡUOOO, ό χρυσός. 

, Ιρiίσ6-ιιol1oς, ο. (uvoC)r+HQ11dcιo)" ό συνχεκολ
λημένος διό XpuσoO, b, xevooH6U"co, (βλ. λ.), στο· 
λισμένος μέ ένκολλήτouς nQP90TόoEIς έκ χρυσοΟ. 

, ιρίίσο-ιι6μιις, -ov, δ, δΙDΡ. -μας, . -σ, δ (xevσ.όS' 
+ιc6μ,,)' ό έχων χρυσ/Ίν κόμην; _πΙθ. τοl} Διονύ,ου, 
~oiί -Ε;ιωτο; χ. i, Ι άπολ. d χevσΟΗ6μ", ciνtΙ d 'Α,πόΙ-
1_.- α ό έχων χρυσά κοσμήματα έπl τf'\ς κόμης. 

ιΡίίσό-ιιομος, ο,. (xeVQi,+ Η6μ,,)' ό έχων χρυ
σήν κόμην 11 ό έχων χρυσοΟν πτtρc.ιμα(Xρυσδ 
πτερό). 

ιΡίίσο-ιιρι.τδΙος, Ο. (xevoir+He6M10.)· δ ΚΡΟ' 
TI~ν, κροτολΙζών (ήχων) έκ χρυσοΟ. 
, lρίίσό-Ιlδος, δ, Τοω; xcι:Ι ' 'Ij (xeVQi, + 1/800.)' ό 
χρυσοΟς λΙθος, λαμπρός κι Γρινωπός λlθoς (Τοω, ~ό 
νΟν τοr;ciζιον). 

ίρίίσο-10Υcω, μβΗ. -ιtσω (xevo016yoS')' όμιλω 
περl χρυσο.Ο.- Ι συλλέγω χρυσόν (t. i. χρημο). 
. ιρίίσο-lόΥΟς, ο" (xevoir+1Ifycιo)' ό όμιλων r:ιεpl 
~pυσoO U ό λέγων χρυσούς λόγOUς.- υ ό συλλέ
γων χρυσόν. 
ιρίίσό-Ι0ΥΙος, otι (xevoi,+16yZΙΙ)' δ fxων χρυ

σήν λόΥχην ιχρυσοΟν άκόντιον). 
ιΡίίσό-Ι0φος, ο .• (revαόS' + Ιόφο,)' ό έχων χρυ· 

σοΟν λόφον (τ. i. λοφlον έκ χpuσoO) έπl τf'\ς ΠεΡι-
κεφαλαlας του. . 

ιΡίίσο-ΙΙΙριις, -ο", δ, δωρ. -lύρσς, -σ (U"ois-+ 
1vecz)' ό έχων χρυσ/Ίν λύραν (ίπΙ ~oσ 'λπ6λλω',0~). 

, ιρίίσ6-μσΙΙος, ο. (xevαόS' + μσ110S')' ό έχων 
χpuσoOν μαλλόν., χρυσοϋν έριον, ιίι, χσιΙ "Ον χρυσό
μαλλος, cχρυσομόλληςι. 

"ι ιρiiσo-μδνιΚ, •• (χeιισόr+μσιιιΡ.ι)' 6 έμμανώς 
' αγαπων. τόν χouσόν. , ' 

ιρiiσo-μιιlolό.νlιι, 'iJ '(xevoiS' + μιι1016."",)' δ 
χρυσοκόνθαρος, Xpuσoειδής κόν8αΡος Ι ιίιο. ώ, δρο; 
ίχφράζων στοργήν καΙ cχόδιι. • ' 

ιΡίίσο-μΙτριις, '-011', δ (xevσόS+μl~eσ)' 6 φopGιν 
χΡUO/Ίν μlcea" (βλ. λ.); 6 φopGιγ χρυσι;ν ζώνην. 7ι 
χρυσοΟν κεφαλόδεσμον, Υ8". χρυσοΟν περI6λημα.
Ι 6 διά χρυσοζί δεδέμένος, χρυσόδετος. 
ΙΡίίσό-μορ9ος, Ο. (uναό,+ ·μοeφfι)· 6 χρυσοΟς 

την μορφήν, δ Ιχων xρuσι'jν μορφήν. ό δμοιος 
ηρός χρυσόν. . 
ΙΡίίσ6-νωτος, _ (χιιισόs-+trcSω.)· 6 έχων xρu

σοϋν νωτον (χρυσά νωτα, χρυσι'\ν ρόχιν), χρυσην 
έπιφόνειαν Ι Ρvσ6"ωcο, ι).Ιa-ήνlα κεκοσμημένη 
διό χρυσών rιλων (χρυσοκόλλητος). 
. ιρίίσό-ηaστος, ο" (xevaiS-+ndoo.)· 6 χρυσφ πε· 
πασμένος. ό πασπαλισμένος μέ XΡUΣΌKOνιν. έπl
χρυσος, έπιχρυσωμένος Ι xevo6naoco, cIJje",=cIcί
eσ (βλ. λ. ) κατεσκευσομένη έξ UφΌσματoς xpuσo
Οφόντου Ι ~ιi xevσ6πaσcα=χρuσoποlκιλτα κbμΨΟτε
χνήματα, έπΙχρυσα χειροτεχνήματα. , 
ipiiao-ncIiloς, otι (xevoiS-+nιcJI~)' '6 φoρQν 

χρυοά πέδιλα (πρδλ. xevo~oaci._10 .. ). . 
ιρiiσό-ncnΙος, ο. (xe"oi, + nιnlo~)' δ fχων 

χρυσοΟν (χρυσουφαντον) πέπλον, δ,φtpων tνδuμa 
έκ χρυocϋφόντου ύφάοματος. . 

ιρiσo-ηιίlιιξ, -"ΗΟ,. 6, ~(uνσό, + ~1"I)' 6 
Ιχων χρuσι'\ν πηληκα .. (,Α. Α.). nι;ρικCφΑΛαlαν έκ 

· χρuooϋι. 

ιρiiσo-ιrlHδμcNN _ ( ... ., + ..uI.".,). 6 Ι. 
χων ΧΡυσσας 'πλοκάμους. 

ιρiiσo-ηoι6ς, ό. (%f1/σόι+_ιi.)' δ Kατερyaζ6-
μενος τόν χρυσόν Ι ~ o6q. Ι .".. ........ b xρu-
οοχόος. . 
Iruσ6-nρlσoς, 11 (~+ ....... >' noλ6τι~ 

λl80ς έχων χpGιμα κιτρινοπράσινον (πράσινον χρυ
σlζον). 
IΡίίσό-ητερος, ο" (χeτιοό'-Ι-πτ.eό,,)· ό έχων xou· 

Qδς πτέouγας(ίπΙθ. ~Yι~ ·Ιριδο;;). 
IΡίίσό-ρδηις, ·δ. ROL1jt. «ντ! χρvαοeeanιS' (βλ. λ.). 
ιρίίσο-ρόικ, -ov, δ, ποι 'ι)Τ. «ντί χρvαοeeό", (βλ.λ.). 
ιρiiσ-6ρoφoς, ο", x~ί -ώροφος (xevαόs-+όροφήγ 

δ έχων xρυσrιν όροφήν (στέγην έκ χρυσοΟ). 
ιΡίίσό-ρρδηις, -,δΟί' δ, 'iι (xevods-+eanl,>" ο έ

χων χρυοην ραπl_ (βλ , λ.), ό Ιχων χρυσην ράδδον • . 
lρίίσο-ρρόιις, -οιι, δ, ~ωρ. -ρρόaς, -α (χριιαΟ. + 

eέω)' χρυσόρρειθρος, ό ρέων χρυσόν, τοΟ όποlου 
. τό ρεΟμα περιέχει (παρασύρει) καΙ ψήγματα XDl,looG. 

ιρuσό-ρρυτoς, ο" (xevαόs-+eέωγ ό χρυσά ρεύ
ματα έχων, ό ρέων μετά χρυοοΟ, 6 φέρων μεθ' 
έουτoQ χρυσόν. 
ΧΡΥ-ΙΟΊ, -ov. δ' ιίι, xcι:! νίίν, χουσός, cχpuσόφιι, 

cμάλαμα~, λιa:~. &urum : χριια.ός HoiAoS'=xpuo6c; κατ
ειργσομένος εΙς σκεύη, σκεύη έκ χρυσοΟ,' χρυσά , 
σκεύη U xevaiS' lJπ.φlJ.oS'=χρuσός καθαρός, «λαγα
pισμένoς~ (χρυσός χωνευμένος, δεδοκιμασμένος, 
έξηυγενισμένος) 1I Anικo. χριιαό,=ώ; 'χσιί νυν, λευ
κόχρυσος, χρυσός άνάμΕΙΚΤΟζ μετ' άργύρου [-iJ
ίν τΦ xevoi, χcι:Ι _ot, ποφaΥώΥοΙζ ΟΙ ΛυριχοΙ Jt~Jι1jtcι! 
ουνέοτελλον ιιι, βρcιχ ύ -4ί- ίν .φ δπιθ. xevo.o,· 4πσι; 
δέ ncι:pck Πινδ. xcι:Ι χe4ίσ6S']. 
Έwμ., πιθ. δciνειoν εχ 01jμιt. ~ινo~ Ύλώσσ1j,' πρ6λ. 

φοινιχ·ε6ρ. harίiΖ='Δοοuρ. hurίillu (χρυσός), 'Δριa:μ. 
ha.ra' (κΙτρινος) , 

,ιρϋσο-στέφδνος, ο" (xevαόS'+στέφαtlοS')' δ έχων 
χρυσοΟν στέφανον, 6 έστεμμένος διά XpuσoO στε
φάνσυ. 
ιρίίσ6-στομος, ο. (xevσό,+ατ6μσι)' ιίι, ωΙ "Ον, 

χρυσόστσμος, ό έχων στόμα χρυσοον, ό λέγων 
(έκστομΙζων) χρυσοΟς λόγους, έκ τοΟ στόματος τοΟ 
όποΙου έξέρχονται χρυσοΤ λόγοι. 

ιΡίίσ.s..:στροφος, ο" (χριισό, + σ~eέφαι)' ό συν
εστραμμένος ' μετό χρυσοΟ, 6 πλεγμένος έκ xpu
σοΟ, ό πλεγμένος μέ χρυσόν. δ πεpιτuλιγμένoς μέ 

, χρυσόν U έπΙ tό~οu, τό έχον χσρδήν πεποιημένην 
έκ συνεστραμμένou χρυσοΟ σχοινlou. 

ιρίίσο-τέιιτων, -ο,..,, 6' δ έργαζόμενος τόν 
χρυσόν, ό χρυσοχόος. 
ιρίίσότερ9ς, ., Ο", ουΎΧΡ. intQIl~oν ίΟΧ7Jμσι~ιομ'

νον έχ τoίi xevo6,' ό πολυτιμότερος τοΟ χρυσοΟ, δ 
περισσότερον ΧΡυσΟϋς (μεγαλύτερον ' ποσοστόν 
καθαροΟ χρυσοο περιέχων) όπό δλλον τινό. 

ιΡίίσ6-τευιιτος, ο" (xevoiS+~nί%cιo)' 6 εlργασμέ
νος (κατεσκευασμένος) έκ χρυσοΟ. 

ιρiiσο-τcuιιίc;, ei (xevaiS-+~.vxo~)· 6 έχων χρυ
σά τ.Vχ~α, ό έχων χρυσην πανοπλΙαν. 
ιρίίσ6-τοξος, ο. (xeτισός+c6ξο.Υ 6 Ιχων 'Xρu-

σοΟν τόξον (τόξον έκ χρυσοΟ). . 
ιρiiσo-τρΙaινoς, _ (xevoii+~e/aItιCI)' δ ' ~xων 

χρυσην τρlαιναν, ' 
ιΡίίσ-ούδτος, ο. (Χρτισόί+ο&ι,)' '6 ~xων crιτα ('ι 

λcι66ς) έκ χρυσοΟ (ίπΙθ. ~elnocJoS'). 
ιPίίσoiς. iί, oiitι, ιi~τ. oUV'(lΡ. ι1~Ι ιιιίσ.ο, (βλ.λ.). 
ιρiiσο-φδcvνος, .(%evoi, +fιaΙ.σμaί)" - xe"oo

φα!}ί (βλ. λ . ). 
ιΡίίσο-φδ{ις, ., (xetIais-+φCΊo,,)' 6 έχων χρυσοΟν 

φόος (φGις) , ό λόμπων ώς χρυρός. 
ιρϋσo-φεyyιίc;, ." (xevais-+φιIyyoS')" =xevoczvyfιS' 

(,λ. λ.), ό φέγγων (λόμπων) ώς χρυσός. . 
ιΡίίσό-4ΡΙΙος, otι (i""σόs+φllο,,)" ό όναήGιν τόν 

χρυσόν. . 
ιρiίσo-φoρiωo μ.λλ. -ιtO'cιo. (%evαοφ6eο,)' φορώ 

χρυσό κοσμήματα. φέρω χΡιισόν(δηλ. φoρGι χρυ. 
οοΟφοντον στολήν). 2) εΤμαι φορτωμένος χρυ
σόν~ 3) πληρώνω φόρον εΙς , χρυσόν .. 
ιΡU ....... ρoς, οιι (xevois+φιIecιo)' ό φopGινXρυ, 

σοϋν Ιματισμόν (χρυσοΟφαντα ένδύματα), ό φopGιν 
χρυσδ κοσμήμστα" -- 2) '6 ' μεταφέρων χρυσόν, 3) 
ό πaρόγων χρυσόν. ' .'. . 
ιρίί8o.1~ ""0" δι fι' ό φUλl:ιττων χρυσόν, 

δ φpouρGιν χρυσόν 11 dtc o~o., δ φόλαξ XΡUσoO. ό 
eησauρoφύλcιξ. ταμ/ας. 
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xρlσo-ισlτιις, -ον. 6, 8,11λ. %efo6-xσa~ar, -alo, 
(xevσδr+ xαl~,ι>' ό έχων Xρuσιjν χαΙτην. XΡUσην 
κόμην. 
ιρiioo-ιδlίνoς, cw (xevοδr + xσAI9'6r)' ό έχων 

χρυσοΟν χαλινόν, ό ,txwv χρυσοποΙκιλ τον χαλιν6ν 
(ίπΙ 'tό'lv (ππωγ 'tιilv Πδρσιilν). . 
ιρiiσό-ΙEΙΡ, ~x-aeor, δ, -ιι (χevσδr+χ-le)' ό έχων 

χρυσός χεΤρας, /')'ΙΙλ. ό κατόφορτος όή6 χρυσδ κο
σμήματα τών χειρων (δaKτυλIOυς x.'t.6.). ' 
ιρiσo-x1των, -cσ"ς, δ, -ιι (xevοδr + xι~ώtι)' ό 

περι6ε6λημένος xρuσoOν χιτώνα (/,)'ΙΙλ. ΧΡυσοΟφαν- . 
τον), ό έχων XΡUσoOν φλοιόν. 
ΙρUσo-ιocίoν, 'tό (xevooxoicσ» 11Ι' xcιΙ νllν, χρυ

σοχοεΤον, έργαστήριον τοΟ χρυσοχόου. 
ίρiσo-ιoέω, μΒλλ. -ήοι» (xevoox60S')' εΤμαι χρυ

, σοχόος,έπαγγέλλομαι τόν χρυσοχόον, έργόζομαι 
τ6ν χρυαόν.- 11 καμινεύω (cχωνεύω~) μεταλλοΟ
χον γην πρ6ς έξαγωγήν χρυσοΟ. 
ιρiσo-ΙOίK6cϊ, ή, 09' (xevoox60r)' δ όνήκων η 

όρμόζων είς χρυσοχόον Τι είς τήν τέχνην του 11· 
ΜνοοχοϊΗι)9' ~έx""tI εΙΥάζομαι=μετέρχσμαι (άσΚώ) . 
τήν τέχνην τοΟ χρυσοχόου, όσκώ τό έπάγγελμα 
τοΟ χρυσοχόου. 
xρίiσo-X6oς, 6 (Mνooς+xέcσ)' δ έπ,χρυσώνων τά 

κέρατο τοΟ πρός θυσΙαν προοορ,ζομένου σφογΙου. 
2) ό τήκων (καμινεύων, ι:χωνεύων.) χρυσόν (ή χρυ
σοφόρα σΤpWματα γης).- 11 ιJ Mνσox60ς=ώ~ xcιΙ 
νβν, ό χρυσοχόος, ό έπεξεργαζόμενος τόν χρυσόν. 
ιρiσ6-ιρooς, Ο", xcιΙ auv't/P. -ιρouc;, OV9' (xev

oor+xeda)' ό έχων τό χρωμα τοΟ xpuσoO. 
Xρίiσ6ω, μΒλλ. -ώοι» (xev06r)' ώ. χοιΙ νβν, χρυ-

σώνω, έπιχρυσώνω. . ' 
ιρίiσω, δωρ. «ν1:Ι xevoov, Ύ.ν. 'toi) xevodr. 
χρυσωμσ, -a~or, 'tό (xevodcσ)' τό KατασKευaσ8έν 

έ1< χρυσοΟ, χρυσοΟν σκεΟος. 
ιρίiσ-ωνέω, (X/VOOS' + ιlwέoμcιι)' δγορόζω χρυ- ' 

σόν, Τι όνταλλόσσω δλλα μέταλλα μέ χρυσόν (f! 
άνταλλόσοω δλλα νομΙσματα μέ χρυσδ) . 
ιρίiσ-ωηις, -ι~oς, lδι6ρρ. θηλ. 1:0U xevOOJnor (βλ .λ.). 
xρίiσ-ωη6ς, 09' (xIνooς+c!Sψ)' ό έχων χρυσοος 

6φθαλμούς, Τι πρόσωπον λόμπον ώς ό χρυσός , (ίπΙ 
1:oi) -ΙΙλΙοu) Ιό χρυσοΟς τό χρώμα. 
χρυσωσις, --s-, tι (Μνσ6ω)' ή έπιχρύσωσις. 
Xρίiσ-ώ., -cUnor. δ, 'iι (χevοοr+~ψ)' ό έχων τδ 

χρώμα τοΟ χρυσοο, ό λόμπων ώς χρυσός. 
χρω, auy'f,jP. ί~ 'toll χιάον, npoa't. ίν. 'toil xIΙΙoμcιι 

(βλ. λ.). 
, xfM?,: ί1:.ρ6Χλ. δοτ. 'toi) Mώs- (βλ. λ.). 
ΙρΥςω, χοιΙ ιρώςω, μ'Υν. χσιΙ ιρώννuμι xcιΙ __ , 

μελλ. Μάκιφ' «όρ. οι' 'χι-α' ποιθη ... ιiόp. οι' Ixρ~ 
0/hι'JI' πρχ. "έχι-μαι' (χρώς)'=χροΊζω (βλ . λ.), έγ
γΙζω (ψαύω) τήν έπιφόνειαν σώματός τινος Ι Υ.ν., 
έγγΙζω, προσψαύω, θΙγω. 2) χρωματΙζω, «6όφω) 
έλαφρώς n κηλιδώνω, μολ.Jvω, μιοΙνω. 
ιρώμσ, -α~oς, 1:ό (xeώ"tιvμι)' ή έπιφόνεια σώμα

'τός τινος, χοιΙ Cij τοΟ άνθρωπΙνου, ή έπιδερμΙς, τ6 
δέρμα.- 11 τ6 χρώμα της έπιφανεΙας, τό χρώμα 
της έπ,δερμΙδος, ή χροιά τοΟ προσώπου 11 μ{)lοτ,l

'μι ~oV Mώμα~oς~(όλλόζω. χρώμα.- 111 μ.φ?, ίν 
~φ πλ'ljθ . , κοσμήματα, διακοσμήσεις. ποικίλματα, 
έξωραϊσμός.- ιv ώ~ ~εxνικό~ δpo~ ίν 'tiJ Mou"LYoij. 
xeώμα=τροποποΙησις της διατονικής μουσlκης [δι' 
ί.uμ. βλ. χροιά]. 
- χρωμΙTlΚ6ς, ή, Ο" (xecUμoι)' δ όνήκων ' Τι όρμό
ζων είς χρώμα. 2) κοι.!%. 'to πλείσ"l:ον μ"l:φΡ., ίν 1:iJ 
ρη1:0ΡΙΚτ!, ό διηνθισμένος, τ:ετορνευμένος, κεκαλ
λωπισμένος, έντεχνος.- 11 ι} χιωμαΤ.Ηή (ιiνiι. Mov
,o."t1), Τι .ό Μωματιχο .. =ή χρωματική μρυσική τών 
ΆρχαΙων, διάφορος της διατονικης ώς έχουσα τό 
τετράχορδο ν δΙQρημένο.ν εΙς όπλούστερα διαστή-
ματα. ' 
ιρωμδTlΟΥ, "Ι:ό (χρώμα)' χρώμα. 6οφή 11 μέσον 

πρός χρωματισμόν. ' 
ιρώyνίiμι'~ xe4>ζω (~λ. λ.). . 
χρως, δ, γ8ν. χιωτός, /,)0 •• xecσ~l, «!'t. 'xeφ~α' 

ίπ. χαιΙ Ιων. γεν. Μοός, δοτ. xeo'i, cιl't. ,xe6a' CΊτ •. 
ιIO"l:. χριΡ' <b. 'tό χeο.ά χοιΙ χιώμιι (βλ. λό λ.), ή έπ,- • 

φόνεια τοΟ αώματος, ή έmφόνεια τοΟ όνθρωπlνou 
dώματος, έπιδερμΙς, δέρμα, ώσ. /,)έ χοιΙ αότό τοΟΤΟ 
τό σώμα 11 ή σόρξ, ίν iV'Leia.L προ. 'tό όσΤοΟν Ι τ6 
σ"μα τοΟ όνθρώΠόυ, ό όρ'{άνισμός τοΟ όν8Ρι;ιπΙνou 
σώματος. - 2) ι." xeo'i, ιi ... ι.,,' χιψ - πλησιέστατα 
πρός τό δέρμό, έγγύτατα της έmδερμΙδος: "./eoι 
19' χροϊ-κουρεύω μέχρι δέρματος, «σύρριζα. Ι ι." 
xeΙP "ΒΗαρμέ"ος=ό «κουρεμένος κατακούρι. Ο μτφρ., 
lveB'i Ι" xeq) ~oV~O'" αύτό τ6 πρδγμα «έγγΙζε, 
κατόκαρδα), «πειράζει κατόκαρδα. Ι παeαπAoιι» ι." 
xeφ=πλέω παρό τήν όκτήν, τόσον κοντό WΣτε 
σχεδόν τήν tγyΙζω (πρ&λ. 'tό 1:of) Virgil. r&der. 11-
tus) Ι omnrcσ μάχ,l9' ι." χιφ = συνόπτω μόχην έκ 
τοΟ συστόδην.- 11 τ6 χρώμα ΤίΊς έπιδερμΙδος, ή 
χροιά 11 γ.ν. χρώμα 11 Mώs- ~eέπ.~α.=τό χρώμά τou 
μετα6όλλεται, ' «όλλόζεl. χρώμα, γΙνεται ώχρός. 
ιρωστήρ, -;;eor, δ (Μ4>ζω)' ό χρwματIζων υ χιφ. 

σ~I μ6Aνβ~oς=μoλυ6δoKόνδυλoν. 
ιρωτfςω, μεΗ. -/ocσ (Μώς)' ιb. , tοxeΦζcσ (βλ.λ.), 

χρωματίζω, «6άφω •. - μίσον, Mcσ~/ζoμαι τt79' φVo.9' 
τιtlΙ=χρωματΙζω τήν φυσικήν μου lδιοσυγκρασΙαν 
μέ τι (δΙδω εΙς τήν φύσιν μou την δψιν τινός). 

χίίδην. έπΙρρ. (χ.ω)· KεXυμένι..iς, «xυτό~ U δθ.ν, 
δνευ τάξεως, συγKεxυμένwς, άναμεΙξ, όδιακρΙτως, 
σωρηδόν.- • έΎ ρεούσQ γλώσσQ, 1:. Ι. έν πεζQ λό
γ~ (Βν ιiν. ιθιlσιι πρό, ' τό ι." πο,ήμασ,.).- • όφ8ό-
νως, ,όλοσχερώς. ' 

χίϊ&είην, 6!Jx"I:. πcιθ. ciop. cι" 'toi) Xέcσ. -
xίiλ6ς, -ον. δ (Xέcσ)' χυμός. «ζουμΙ., δπός τΙ:Ιν 

φυτών 11 άφέψημα. 2) τό ύγρόν τ6 παρα'{όμενον 
κατό τήν πέψιν τΙ:Ιν τροφών, 'ci>. xcιΙ νβν χυλός, χιιΙ 
Ύβν. πδν παχύρρευσrον ύ'{ρόν παροσκευαζόμενον δι' 
έπιχύσεως Οδατος.- ,ο ή γεΟοις πράγματός τινος. 
ίπβιδ'ή οιll"l:η ItpoiPXS"l:OΙL ίΧ 1:oG χuμοi) ταυ. 
Έ~νμ., xvA6s" xvμ6r' ,wlcw '(βλ. λ. λ.)' δι' ίτυμ. 

βλ. χέω. . 
χΟμΕνος, tπ. μ'tχ. Kcι8. ciop. 15' 'toB XΈc». 
xίiμfςω, μaλλ. -lσΦ, «'t1:'. -1m (ρμ6,)' tι"ιι:ι 'Τ' εΙ!

χυμον, τό κόμνω νά fXQ καλήν γεοσιν, τό όρτιJω, 
τό καρυκεύω Ι μ.φρ., xvμJξc» dι!μ09'Ια9' - τραχεΤαν 
μουσικήν τήν καθιστώ εΟηχον. 
xίiμ6ς, -ov, δ (xέcσ)' ιb, xcιΙ νΟν, xυμ~ όπ6ς, 

CζουμΙ •• - 11 γεΟσlς. , -
χύντο, r' πληθ. βπ. ποιθ. ciop. 15' 'toi) xέcσ • . 
χΟσις, -_~, i) (xέcσ)' ιb, χιι! νβν, χύσις, χύσιμον, 

_. Ι ώ. 'to 'X,iίμcι (βλ . λ.), ύγρόν κεχυμένον, ρεΟμα, 
ρύσις, ροος. ,2) ίπ! ~ηριilν πρσιrμΟΙ'tων, σωρός Ι μέ-
γα πλήθος, ποσότης. ' , ' 
ιυτΙάςω, μ.Η. -άοω (xv~Ao,,)' χύνω, έκχέωllμτφρ., 

έκτεΙνω χαμαΙ, έξαπλωνω, τεντώνω : xVrlaOOtl oaαν
~o9' Ι" ~o'ir οτρώμασι,.-«ξαπλώσου στό κρε66ότι •. 
ΊΟτΙον, 'tό > (χέω)' πδν τό 'δuvQμενον ' νό xυθι:'j, 

ύγρόν, ρευστ6ν, χιιΙ /,)ή: 1) ι1ν 'tιjl nA'lje. ~α χύτλα= 
δδwρ πρός λοΟσιν, λουτρόν. 2) μείγμα , ϋδατος 
καΙ έλαΙou, χοιλούμsνον ΙΙλλω, xcι! ν&ρέλα.ο,., διό τοΟ 
όποΙου έ: ρΙ60ντο μετό τό λουτρόν. . 
χϋτ16ω, μελλ. -ώσι» (χvτλόtl)' πλύνω, λούω, όλε Ι

φω, χρΙω.- μίσον, όλεΙφω έμαυτόν (άλεΙφομοι) μετά 
τό λουτρόν. 
ιϋτΙώσσlτο, r' ίν. μίο. «ορ. ~' 1:0U Χ"τΑ6ω. 
ιΟτο, Υ' Ιν. ίπ. παθ. ιi(ip. 6' ~oβ χέω. 
ιίίτ6ς; ή, dtl, ρημ . επΙθ. ~oίί _ xiOJ' ώ, χοιΙ νβν, χυ

τός, κεχυμένος. , 2) ι!πΙ ~'Ij~ciiv ΠΡΙΙΥμ'.i.ων , ό συσ
σωρευθεΙς, συσσωρευμένος, προσκεχωομένος ιι xv~ 
ycιΈα =σωρός χώματος, γήλοφος, τύμ6ος. .3) ιiJ, 
o!Jo. οΙ xv~οl=λόφοl, δχθοl, προχώματα, «μώλο,.; 
όναχώματα.- 11 ό γενόμενος ύγρός, ό ρεuoτοποιη
θεΙς, ό χυθεlς είς ι:καλούπι., ό τετηκώς, ώ; κοιΙ νΟν 
«χυτός, χυμένος., ι:ι<αλouπιασμένος. U ιIe~ήμα~α ΑΙ
{).tιa xvτα=κρεμασn:. κοσμήματα έκ τετηκυΙας λΙ-
8ου (έιt! 1:η, δiλι;u).- 11 ύγρός, ρευστός, ρέων, 
, ιilτρσ, i) (x.c»), ίιον. Η1'ιθρα xit! κύ~eα' cΊι, χοιΙ νllν 
χύτρα. πήλινον όγγετον πρός 6ρόσιν, «τdouκόλι), 
λαι~ . 011", ' IesI".- _ν ~φ ,πλη&., αΙ xV~eaa=r6 μέρος 
της όγορδς ένθα έπωλοοντο χύτρα,.- xVreaI' 8XCΙ
λοβν.ο ώ". χοιΙ χύτροι πλήρεις 6ρασμένων όσπρΙων, 
διά. των δπoΙcιιν- Quνijθιζο 'ι .νά. 1ιοιθιι~ών~uν βωμού, xcιΙ 
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' ciΥΙλμcι'tcι XiX'tlι)~ i;;UIV βι.ν· Ιν'τιΙβιν δi x/(t.)1! φ.ρ«αι,: 
,&,.ιί.,&,,,. (δηλ • . '&';''' El,ri"",,) P'&"flΙ~ Ι~ (πcή:ι' 
'AF\Q1;Dφ. ΒιΡ. 92:1) - τό δναλμα τt'jς βεδς "!!Ρήνης 
πρέπει νά lδρίισωμεν (νό καβιερώσωμεν) διό Xu-
τρ<;ιν πλι'ιρων όπό δσπρια . . 
ιITPCιoς, cι, O,,·_%,,'&',.~ (,λ. λ.), πήλινQς 11 ... 

%W,ιιcι-πήλιν :-ι 'σκείιη, όv:r-ετα Ι %h',ciCΙ ('t~)-al 
όΠO~ι"ιKαι XUTp~ν Τι Υιν . πηλΙνων όννεΙων. 

χδτρι:οϋς, tj, ο;;,. (p'&'ρcι) ' ήήλινος; 
ίiτρι:ύς, -έω~, ό (xvrecι)' ό KατασKΕUόζων χύ

τρας, « τσουκαλάςι. 
. lδτρ1δι- ν, .ά, ΙΙποχορ. 'του %",&,,1,· μικρό χύτρα, 
. «τσουκαλάκιι. 

ιΙτρlςιι, μιλλ. -Ιο., ιί'ττ. -ι. (p,&"cι)' βέτω έν- . 
τός χύτρας U έκ8έτω 6ρέφος έντός χύτρας. 

. χΙτρlνος, fI, ο" (Ρτeσ)' ό έκ πηλοΟ, πήλινQς, 
KεjXJμε ιoς, χωμότινος, Λι:ιτ . testAceus. . 

xυτρlς, -Ιδo~ (>ιι:ιΙ -ίδα,> .". 6ποχορ. (ιίλλ&μ6νον 
'iιcι.ιΣ 'τόν 'tunov) 'τolJp'&'ιιιcι Τι .ρΟ ΡΤ'Ο( (βλ. λ.). 

IΙτρ6-ιιους, -noδα" 6 Cp,&"oi+noν,)' χύτρα fι 
λέ6ης μετά .ποδών U τρΙπους σιδηρoCίς,-έφ' οδ έτι
βετο ή χύτρα, « πυροστιάι, εΤδος (φουφοΟς •. 
. . Ilτρος, 6. ίaιν. "v6eo, . χσιι ,,~'&',o,' CX8oo)'-xν
'&',. (βλ. λ.) Ι οΙ Ρreοι-τά έν ΘερμοπΥλοις 8ερμά 
λαυτΡό.-1 οι ztheoI ιbα.-έoρτή έν Ά8ήναις, 
010γεΙ έορτή , τ~ν XUTc;>!jV; "ι . 'τΡ'Ι'τη ,Iιμιipcι 'τ6)ν 'Ανθιι
:ι.ηFίaιν xaι.llaxi.η 'τι-Ι.η 'τοll "A.νθια..ηρι6)ν~ μην6, • . 

ιι), χαι'τ~ χι;!αιν «ν'τΙ _Ι·· Ι , 
lώι:ο, Ιιι. β' 'ν. \.ΡΟΟ1;. 'τοll Ζώομιι.ι •. 
I~ΙΙ, xcι't~ χρ!αΙΥ ιίν'τΙ _ί 6 Ι~ . 
l.,lσfνιι, μιλλ. -Ι .. (χ-"6,)' εΤμαι χωλός, ~ 

xcιΙ vllv χ,ωλalνω, (KOUΤσαΙνωι,. 6αδίζω «κουτσό •. 
, .I .. l~'" (%8Uι)' . εΙμαι ~ ΥΙνομαι χωλός, Xωλαl
νω, (Kouτσάlνω,· .. , 
lιιA-I.μloς, δ (%CIOu.trC!l,μβο,)·)(ωλ~ fj χωλαΙ

νων ~αμδΙKός σ1ΙΧος, 'τ. Ι. ο'τlχός δστις εΙς τόν τε
λευταΤον πόδα Ιχει σπονδετον όντΙ · lόμδου, δι6 χllΙ 
Ιλλ., ).ιΥ6μίνoc .""'_.' A'YI'tCΙL ~'τι ίιιινοήθη 6ιιό . 
.oiί Ίιιιι_νcιx'τo,. . 

lιιι .... οι6ς, •• (χοο1.l+_ι.)· ό ποιων χωλούς, 
'ιι Ι 'τoiί Ε!ιριπΙδου δα-ςι, "ιρiαxι~o νι!ι ιμφιινΙI:ΊΙ inI αχτι" 
~, · ιωλιΣ Kp6oll!ncι. : ' . 
ΧΩλΟΊ, ιt, 6tι. ιb, χαιΙ .νllν, χωλός, ικουτσός. 11 

άια. xCΙΙ 'Iι:Ι ~ χιιρ6" ~ W ,,_ω, (βλ ~, λ .), (κουλ- , 
(λ)όςι, κουλ(λ)οχέρης •• - • μ'tφρ., όνόπηρος ότε
λής, . έλλιπής, ~τωμαΤΙKός. λll1;. ιn&ncυs [Xot16,' 
ρl68' zot1dcιo' if5ce. ' Ιτυμ.]. ' 

lώΊΙCΙ, -ΙΙΝΙ, 1;6 (χΜ, xc:lwtιvμ.)· · ., ΜΙ νβν, xCι
μα, Υι'\ όνεακαμμtνη καΙ συσσωρευμένη, όνόχωμα, 
πρόχωμα 11 μένQς δΥΚος χΙ:Ιματος , έπισlιό,::>EυόμενQς . 
ύnό τΟν πολιορκητΟν Ιξω8εν καΙ έννύς τών τοΙ
Xlιlν τt\ς πολιορκημένης πόλεως πρός διευκόλυνσιν 
Π'\ς έ4tπoλισρκήσεώς της Ι πρόχωμα ένειρόμενον 
ΠαΡό τήν δχ8ην ποταμΟΟ, Τνα έμπoδlάr;ι τήν όπερ
χεlλισΙν του Ι προκυμα/α, άπ0668ρα, έlρχωροΟσα 
6αβtως εις τήν 8όλασσαν" ιμωλοςι, λcι'τ. Πloles 11 ιilα. 
ιb, W λ&'τ. Ιυmυlυs, νήλοφος. χωμότινονtl)ψωμα, τύμ
δος, -τούμπαι. 
ιών, μ.χ . • ο!! χ60ο' βλ. lώννuμι. 
lώ.ν,., "ι, OO'fljp. ix 'τοΟ χο.ι"" (βλ. λ.), " χύτρα tv 

~ χωνεύεται τό μέταλλον, XωνΈUτήριoν (κοιλότης 
έν ~ έΥχέεται τό τηκόμενον μtταλλoν). 2) «χωνΙ •. 

ιώννίίμι, μ.Υν. · 'τώπο, 1;00 ιΜ (βλ. λ.), ιbα. ΜΙ 
lιιννUιι' ΠΡ'τ. 1zc1w .. o,,· μιλλ. Ζώο-' ιi6ρ. cι' ιχ
οΑ' πι:ιθη. " μιη. χ_6riσομaι' ci6p. cι' ΙxΌxιihι'" 
l'ρχ. "-χοοιιμιιι' cincιn4 CΊΙα. xcιΙ δ ,χαινονίχ6, iνια. •. χ6οο, 
ιiπρφ. χο;;" , μ-τχ. χ'" (Χ_ΟΟ)' άνασκόπτω ' χώμα καΙ 
τό συσσωρεύω, ΥεμΙζω μέ χώμα, ' φρόττω μέ χωμα 
11 μ.ΜCΙR χ6_κστασκευόζω πΡΡχωμα, δημΙOUΡνω 
όνόiωμα (νι;λσφον) ιι έν.εΙ~M τύμ60ν έπισωρεύων 
δΥΚΟ" .xΙ:Ιματ~ έπόνω I:Ι.; τόφον., 2) .φράσσω τι 
διό ' τt\ς έπιοωρεύσεως χωμότων, περιφρόσοω διό 
Χωμότών.- πcιθη1:., πληροΟμαι διό χωμότων, πλη
ροΟι.ιαιόπό . τΆc; προσχώσεις τάς δημιoupνoυμένας 
έκ Π'\ς Ιλύος τών πoταμCιν., Ι> Ιν 'tf ΠCΙ8η1;. , 'πΙ 
1'6~ι.." tvεIρoμaI tπl άναχωμότων, tπl πρoox~oεων • . 
4> ιtcιλύπτω δltι οωροΟ XωμότωV, &ιmτω, «χώνώ. Ι 

,...ι .. ι.. U*Οιt:-κaταιcαλ!lιπω ' τινc!ι διc!ι λιeων, 
τόν καταλι8οδολω.- . 1t'σL$η't., ,'xΙ:ΙVoμαι κάτω άπό 
σωρόν χΙ:Ιματος. . ύπεΡόνω μου ένεΙρεταl τύμδος 
(σωρός -χώματος). " 

. 'Ε",.. """,u, -'00' (·XOfM, ίαχημcι'τιαμίνoν ix 
1;011 ~zoFo" ι60" X0iit:· ιόίιμιι. · δι' '.υμ. βλ. X8CIIJ. 
lώνος, δ, ουΥ'(/Ρ, ix 1;0(1 x6cι,,0, (βλ. λ.). 
ΧΩΌΜΑΙ, μιλλ. χόχιο,....· ιiόρ. 11' I%CIOfIιi,.".· ΙΠιχ. 

ιιροα'τ. χΦιΡ' 'π. ΠΡ'τ. χΦιΤΟ ' ΙΙποθ.· όΡ'{Ιζομαι, άΥΟ
νακτώ, 8uμώνω, εΤμαι ιχολιασμένοςι, λCΙ1;. IrASCO' 
11 μι'τ' CΙ!'τ. ΧCΙΙJ6μι,,0, ";;Ι (6ιι,.ό,,)-ιπνέων μένεα., 
«χολιασμένος κατάκαρδα. 11 ώα. μι'τιΣ "O'τ~ , χόχιμιι.ι 

· φeισΙfI-έΤμαl 8υμωμένος ικατάκαρδα.. 2) μι1;CΙδo'τ . 
προ ο., εΤμαι έξωρνισμένQς έναντΙον τινός 11 ώα. μnfι 
Υιν. προα. fι lι:ρά.Υμ.-.εΤμαι 8υμωμένος έξ αlτΙας τι
νός (προα. fι ΙΙΡ«Υμ , ) 11 ιbo. μΙ1:ά. δΟ1: . προα. xcιΙ ' οΜ • 
CΙ!'τ. 'τοll KΡCΙyμ.. μιj μιι • .. 6158 χΦιο-μή μΟΟ 8uμώo 
νι;ις δι' α(ιτό τό πΡδνμα «μή μαΟ 6αoTQc;; KακIQ. 
δι' αύτ6 τ6 πΡδνμα). . , . 
Έννμ.ι χΦομιι.ι· μτχ. χ.,.."ο, (ΧΙ:ΙΙ'τ' ΆPΙ01:CΙΡXOν 

=CIV7Xc6,.."0i-· πι;ΙSλ. λll'τ. confυsus an!ιno)' lώ[F]
ομιι.ι ι X8[F]oo-n1cό[F]oo : nU[F]oo)' βι:ιιαιχή 'του αη
μcιo. (ώ. _χ 'σοΟ Χ4ΟΟ προιρχομιiνοu) ιΙνcιι t, ·'toll «πα
ρασύρομαι, άιpIvOPCl νό παρασuρ8ώι' κρδλ. λcι'τ. 
.• ffυndJ. 

lώρα, !ιιιν. lώριι, "ι·-χΦιο, (βλ. λ.), ό xQρoς fj 
ό τόπος έν cjι νΙνεταΙ τι ii ύπδρχει τι, Υιν. τόπος, 
8tσις, λcι'τ_ locυs Ι ιΊ φσμένη 8έσις τινός. ή κατόλ

,ληλος 8έσις του, τό κατόλληλον μέρος Ι "στά ΧΦ,.1' ιι,.ί=εΤμαι εΙς τήν 8έσιν μου Ι "C1,&,ά xώρcι" 
,"'.ω=μένω στο8ερός εις τήν 8έσιν μου, κρατώ 
σταθερώς τήν θέσιν μου Ι Ι,;, _'&'ά ΧΦf«,,=όφΙνω 
τι εΙς . τήν 8toιν Τ,ου, τό άφΙνω δπως I'\ΤΟ Ι xώeσ" 
1cιμβιi"oo-λαμ6όνω 8tOIV, εύρΙσκω τήν 8έσιν μου 
IICIOi Ι. ΜΡτι xώIcι" .. ά .,.μιι.τcι-εως δτου τά 
πΡόνματα ΤQΚ'I'oπoιηθCιoιν (Ιως δτου τό κό8ε: τι 
ε.δρι;ι τήν 8tolv του). 2) μ'τφρ., ή ιJρισμένη 8έσις 
έκόστou έν τιj) 6~, τό άξΙωμα, ή τιμή τι"\ς όποΙος 
όπολαύει, ό ρόλος του έν τι:! KOIvwvIQ: h • ..,cι
ιώδcιo. χΦ,,, ιι,.Ι-εΤμαι εις τήν κατόστασιν δού
,λων, 8ε:ωροΟμαι δooλQς, κατατόσσομαι εΙς τούς 
δoυλouς Ι Ι. tW~ιu4 Α" cl,.l=ACΙ1;. ηυlΙο Ioco 
hab.eri-δέν Ιχω ύπόληψιν, δtv ύπολονΙζομαι διό 
:τΙποτε.- • χΙ:Ιρα, Υη, fκτασις ·νl\ς, , λcι't, reglo Ι ci
πολ . . .) ιώ,cι=ή πατρlς τινος. '2) lδιοκτησΙα (πε
ριouσΙα) συνισταμένη εΙς όΥροτικά κτήματα, tv
Υειος 1~IOKτησΙα, κτι"ιμα, όπσστατικόν, cτσιφλlκιι, 
λcι'τ . Ager. 3)ΌI ό'{ροΙ, ή έξοχή (h ιh-ι,Nαιι ιι:ρό, 
'τΥιν n61,,.), λll'τ. rυι. 

lιιρCιι, μιλλ. -ιtσoo, 4n.. χαιΙ 1σο ..... • «6ρ..' Ι
%ώerισcι ' πρχ. .. cχώeflΧCJ (xιieo,)' κόμνω χώρον διό 
TI'llO, κόμνω τόπον εΤς τινα, υπεΙκω, ύπoXloJPώ, πα

. ραχωρώ τήν 8έσιν μου Ι όπσσύρομαι, όπισ80χι.ιρQ, 
«ΠαΡομερΙζωι, λcι •. cedo,· recedo : "6JCeoiί χωeriσον
σι=86 όπσσuρ8ώσι (θά. άΠOμαKρυνθCιoιν) όπδ τ6 
πτώμα Ι Ιnό ."ώ" Ιxώρ"ocι" "'ο τΙ -11ιο,,=όπεσύρ-
8ησαν όπό τά πλοΤα (όπεμακρύν8ησαν όπό τό ναυ
τικόν στρατόπεδον των 'Αχακίιν) πρ6c; τό τdxη 
τοΟ Ίλlou. 2) μι.&; 'lJo~ ιι:ροα., διδω τόπον εΤς τι
να, κόμνω τόπον εΤς Τινα, όποσύρομαι nρό α(ιτοΟ, 
«παρομερΙζω νό περόσι;ιι.- Ι προδαΙνω, προχω
ρQ, κινοΟμαι πρός 1ά έμπρός"σuνεxΙζω, έπlχειρώ, 
ιixoλoωθω, lJ' Απλ6), ύπό'{ω Τι fΡχομαι, λcι •• . inc.
der.: xcιoρόίι ιreό, ' II,.0,,-πρ060Ι~ ω εις τήν ένέρ
VΕlαν, Ιρχομαι εΙς τό έρνον, άρχΙζω Ι xcιoρ';' "Ιό, 
tJ-e-nρoxι.ιρQ (φ8όνω) εΙς τ6 ~παρ, έννΙζω εις 
τήν καρδΙαν Ι _πολ. , ταξιδεύω, . όδoιπoρQ. 2) φο. 
ΜΙ ΙπΙ ΙΙΙ;ΟΙΥμ., ΠΡOxι.ιρQ, έξαKoλou8ώ, σuνεXΙζω, 
λCΙ'τ; ρrOCed.r.: ό~ XaJf.r mno-τό tpvov δtν 
προχωρεΤ, ·δέν ά6vατΙζεlι. 3) fρxoμcιι εΙς τέλος. 
έχω Ικ6ασΙν τινα, «παΙρνω Ινα τέλοςι, φ8όνω εΙς 
όnoτέλεσμα l'i.noA., 6αΙνω KαλQς, έπιτυνXόvω, be
ne cedere (civ.I8. 'Φ mal. ceder.> Ι ~ .ιu",o 
%φI1cιrJ-φ8όνω εΙς μικρόν όποτέλεσμο, τό όποτέ
λεομά μου. εΤγαl όσήμαντον (ΙπΙ χι;ηαμοll). . .4) έπ
εκτεΙνομαι, έξαπλοΟμαι, διαδlδoμαι, κυκλοφορώ {'πΙ 
.ημ8ν, ιΙΙ'ιιαι.ν).- 1I μ'τδτ., ,., χ.Ι νβν, «χωPόω~ . 



χω"Ιιον-χω.τ6ς 1127 .. 

Ιχω XQρoν διό τι, τό περιλαμ6άνω. δόναμαι νό τό /)ελ~ώς 'τινoς IX8f', · "oίJ-x,c'1:. ίln8dlls.....;~VΕV 
περιλό6ω, περιέχω, έμπεριέχω (cΊι, . τό XA,,&f_. δ της ευνοlας των . 8εων. , 2) χωριστό όπ6 τινος. ' 
β)..): , MfATI}, Xalf8i' &μφΟ'ΙΑΙ lξα .. οιιΙοv,-ό κρα- κεχωρισμένως, μaι(ράν όπό τ.ινος: "0/1(1" δμιΑ4r_, 
τήρ έμπεριέχει l!tχωρόει», cπαlρvει», cι'ιμπορεΤ νό lμI/w - μακρόν τCιy όφeqλμων. μου. Ι) όνεξq> 
x!ιJρέσΓ,\») έξαKoσlouς όμφορετς Ι ι) n61., Αt?rό" οΙ τήτως όπό τινος, χωρΙς. νό. όπολΟΥlσί;! τις, ' tιc:τιχ; 
xaι'8ί=Cδέν τόν χωρόε:ι ι'ι πόλις», cδέν ι'ιμπορεΤ των δλλων, προσέτΙ. . 
νό τόν περιλόδι;ιι. xωρισμ~ 6 (xω,Ιζaι)' cΊι, xcc! '1111'11, χωρισμφς, όπο-
χωρ1Ιιον, τό, rιπo.ρ. oςoll xaιelo" (βλ. )..). χωρισμός, όπομόκρυνσις. 
χωριςω, ' μιλλ. -/ιιω. 4'1:'1:. -'Q)' παιθ. πρ •• .. 8XΦe,· χωρfτιις, ·ov, 6, θ'ηλ. χωρΙτις, -,60, (XoSec, χάΙ-

fIl",', Ιων. Υ" πλ'l'lθ . ,,8xoιι,/~rA" (χω,/,)' ώ, χσιΙ νl}ν, ροι): χωρικός, «χωριάτης», άΥρ6της, όΥροΤκος 11 θηλ. 
ΧωΡΙζω, άΠΟΧωΡΙζω, ~ιαxωpΙζω, διαιρCι' - οΙ "ω,Ι- Ι χω"r,!=χωΡική, «χωριάτι?σα», cχι.:Ρ!ατοπούλα». 
ζο"r8i' olj'1:CD~ «πιΧλήθησσιν δαοι ίΧ των ΠαιλαιιΘν fΡccμ- χωΡ'lτΙιιός, ιt. ό" (χωρn'1ςο)' ό ανήκων εΙς χω
μσι-τ:ιχφν 4πΙδιδον ' ϊ.Ι~ auo bιccφό~οu, πoιητ~, 't'ijν 'lλι- Ρικόν, ό δμοιος πΡΡς χωρικόν, άΥροτικός.- ίπιρρ. 
ιi~σι χ«Ι -τ:ήν 'ΟΜααιισιν.- πσιθη'1:., χωρΙζομαι, δια· ' -.. άΙ,-κστό τόν τρόπον των χωοικων. 
χωρΙζομοι, όποχωρlζομοl, διοιροΟμοι, δθιν χσιΙ πολύ Ι χωρος, 6' ώ, χσιΙ νί!ν, χώρος, θέσις, μέρος, τόπος, 
όπέχω, διαφέρω, fXW διοφορόν, ποικΙλλω Ι ,,6μο. .'(aιρ/o" (βλ. λ.), λσιτ. locus.- 11 xwρo, Υη, περιοχή, 
".Xω"ιιμ<t",=διaφoρεΤΙKOΙ νόμοι (νόμοι fxoVTEς λαι ... regio U μιτάι Υιν., ή περιφέρεια, ή έκτασις, ι'ι 
διοφοράν). άνήκουσο είς ΤΙΥΟ τόπον 1) ή περιβάλλουσα αύτόν : 
χω"ον, ''1:ό, l'Ιποχορ. το!! xιiieor .αιΙ xΦecιι' Ι:ΙΡισμέ- ~~ρoι ~ι 'AtJap/'1S' (·Hpό~.)=ή χώΡο της 'Αρο6Ιος, 

νος χωρος, lδΙΘfτερός τις τόπος, lδιοιτέρα θέσις, ~τ ΑραόΙ,?, 2) Kτr:ιμαΤΙKή περι,?υσΙσ, fΥΥειος Ιδιό
σημεΤον, τοπικ6ν διομέρισμα, περιοχή, xι:ιpa: Ι.. ησΙα: cuπcιoτoτι~oν». _ 3) .01 ~y~Ι, ή,έξ'Όχή, · λαt. 
rov avrov I t1IJe{OV=tK τοΟ αύτοο σημεΙου (τόπου, ~υι [δι ίτυμ. βλ~~"μ'1. %7/ror %O/ILJOi %ψ(!ο' χ.φeΙαι.· ' 
μέρους). 2) ώα. (ώ; ίνΙοτι τό lαt't. locυs XαtΙ τό 'λλ. 6Χ ρι~. ι.π. ·~heI- (fXW fλλ!:ιψιν, στεροομοι), ·~τι, 
.. 6no" βλ. λ.), χωρΙον (περικοπή) όρχαΙου Σ~yγ~ βΙναιι.. -Ιι αιδ~'ij πρό, . oς'ijy ριΙ;. *ghei· (χοΙνω, χάσκω)]. 
φέως.- • όxuρ6ς τόπος, 6}<upό θέσις, όχυΡωμα, Χωρος, ·OV, 6' ό 6oρεΙOΔUΤΙKός δνεμος, λαιτ. 
άπομεμονωμένον 6χυΡόν, ωχυΡωμένη πόλις.-" Corus, C_urus. . 
κτημοτικι'ι περιouoΙα, f'r''r'EIoς lδιοκτηαΙα, όΥρόκτημα, χωρο-φΙΙiω, μιλλ. -ιt~φ ("cDιοr+φί.tiφ)· όvαιtω 
υποστατικόν. τόπον τινά, συχνόζω εΤς τινο τόπον. -
xωρlς (Α), .πΙρρ;' χωριότό, κεχωρlσμένως, ιδια': x~ς, χαι:~ xρ~aιν ιiν;Ι το!! ":ι' cbi· 

τέΡως, μεμονωμένως, «κατό μόνας»: .. ai'm, Xalf'" xuoC;Ιι, σιπρφ. ιioρ. ~ το!!, xαw"v~,. 
d. " ... eό,-ό νεκρός κεΤται κοτά μέρος (όπομεμο- χωσαμενος, μ-τ:χ. αιορ. αι το!! xφoμa, (~1. 1,). 
νωμένος). 2) χωριατό, «Ινας - fνας», κα/)' Ιιcα- χωσδίΙνaι, «πρφ. πσιθ. ιioρ. αt' -τ:οί} χώ""vμ •• 
στον, κατό μόνος. 3) xφel, μJ" ... , χωρΙι Q... χω ....... ~. 'fI (χώιισ" '1:0!! %φ""vμι)' ή έπισι:ιpεu:-
-όπ6 τ6 Ινα μέρος ... , όπ6 τ6 δλλο .. , 4) %oιe1, σις (ή συσ?ωρευσ~ς) χώμοΊ'ος, ή δημιουΡΥlα χωμο· 
Ij δ .. 6ιιό. ('Βροδ.) - πΜν δσοι ... (έξοιρουμένων τ6. τΙνης έπιχωσεως εyyύ~ 'tιίIv 'tIιχων πoλιo"χoυμ'νη~ 
σων δσοι ... ) Ι ιoιe1, ιΥ ... -έκτ6ς . . Ι xωρ~ςo 1181,& ... - ις6λιlll~ 8 τ6 Υέμισμο ,διό χωμάτων · ρlπτομένων ty_ . 
Dtτός δτι ... - 11 μ'1:φρ" 'πΙ δισιφό~συ 1) δισιχεχριμίνου ~ός κενοΟ κοlλου xωρou Ι " XcN', nw 1.μ,.αw-ή 
εΤδου, (fι φ4αιlll, fι ποιότ'ljΤΟ,): "φρΙςο τ6 τ' .Ιπ.'" ~πlxωσις των λιμένων λόΥφ '1:fj, διι:oΙcις καιθΙστ.VWI 
no11d .. ΑΙ τcl ΝαΙρ,σ-εΙνοι δύο διαφορετικά πρά. ie.a.Q.t,. 
Υμοτα τό νό εΙ"Γ.Ί τις πολλό καΙ τ6 νό εΤΠΓ,\ τό XΔσoUς; χαtτ~ χρΙΙσιν ιiν-τ:Ι _Ι 'ιι".,. 
καΙριο [δι' '.υμ. βλ *1'1<0']. χωστός, ιt, 6", ρημcι'1:. Ι-Ι8. '1:011 χ"""μι' ό σχη-
lωρlς (Β). προθ. μ8ΤιΧ Υιν., δνευ τινός, χωριστό μoτισθεlς δι' έπιχώσεων (δι' tπισ~εως χωμό

άπό Τ1νος Ι δVΕU τΙΚ δαηθεΙας τινός Ι δνΕU τι'jς των) Ι ίπΙ προα., ό κεχωσμέVoc;, • tνTaφιcιoμένoς. 



ψ 
Χ, ., .i, tci, .ό, άκλιτον, τό είκοστόν τρίτον 

γρόμμα τοΟ Έλληνικού όλφaδήΤOυ' ώ~ ,χ:;:θμ. ψ' = 
700, iv Φ ,ψ=700 .000.-ΤΟ rP'iμμGt ψεϊ ΕΚΠFοσωΠ8ί 
:ρθόΥΎον o~x.ί &.πλουν ,χλλi σιίνθε.ον, συνιστ:<μβΥον ί, 
Ινόι; των χ.ιιλΙΥ.ω,ι (π, 5, φ) κGtί έκ .ου συριστικου α (Υιτοι 
ψ=πα. Τι βα, Τι φα)' xGttdι πρω.ον ataijxe1j βί~ το ίω
νιΧάν ι:iλcγιi5'11τoν, ιίς; δε το ι:iττιxoν βρι:ιδιiτιρoν, Βπ! 
«ρχ.οντος; E~xλεί~oυ (Όλυμπ. 94, 2) , συΎΧρόνως μέ ~i 

", ω. ξ. 
~ 

!() παρατι8έμενος πΙναξ δεικνύει τό σχι'\μα τοΟ 
ψι'ί έν τοΙς έπ\ μέρους έλλην. όλφa6ήτoις: 

QNOMA ΑΛΦΑΒΗτον ΣΧΗΜΑ 

~ -
χΑΛΚIΔIΚΟΝ 
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. . )Κ 
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Ζ2 nPOIOf\ΩNEION φ~ 
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.~~ -, 

<!Lf ~i 
ΠΕΡΙΚι\ΕΟΥΙ 

ΑΡΧΙΝΟν Ψ 
ΠΙναξ δεικνύων τό σχiΊμα 

τοΟ'ψιϊ έν τφ ΈλληνικΙ;Ι (παν-
Ι Ψ Ψ ελληνΙIjΙ) όλφαδήτljl κατό τός 

όι(ολο(ι80υς τρεΤς περιόδους : 
ιι Ψ , ' t Ι. 'Από των όρΧ9ν τοΟ 40u 

αl. π. Χ. μέχρι Τι'\ς ύπό των 
Ρωμα'ων κατακτήοεως τι'\ς 

'Ψ Ψ - Έλλόδος. 
11. 'Από ~ pωμaίK~ κυ· 

ΠΙ 't , ριaρx'ας μέχρι των χ νων' 
τοϋ Μγοόστou: τ-m .• ΑπότQν χρ6νων τοΟ 
Αi'γσ(ιστou μέχρι τοΟ 40u 
αl.!.ι. χ. 

• A1io,ώαΙ'i το;; ψ " 'Ι'α'ίi 'πΙ ιdeOVi cJ,αUH,I,O', ι 
1) iν oτ1j Α!ολιχ1j δtGtλ. πGtρ'μιινεν · /; πGtλι:ιιόΤ8ρος; δι-
πλοσς; φθόπος; 3Ια. xGt! δή _ν τοΙς; χυρ. όνόμ. : Π~"oπ, 
liντΙ Π~"oψ, -AeaΠi ιiντΙ • Aeaψ. 2) civoτ! 'l:ou Ψ 
συx.νdι xιttGtt, ιiχόμ1j xGt! πGtρ' ιiττ., .τό σιiμπλιyμo: απ, 
δπιρ iμφGtνΙΙ;ιι χαι! μιτιiθισιν τ/ϋν Μο φθόπων, οΤτινlι; 
liπστιλoίloι το -ι:iναιλιλuμjνον !oolJtίναιμoν του Ψ -(liντΙ 
τοϊ) πα δηλ.): α.1,ο. ι:iν-.:Ι · ;ψά1,ο.. αΜ1'0.· civ-.:! 
φι1.0!, .. πι .. ,ο. ιiντ! 'φι1'.'" (πΡ5λ. -.:ην ίν iil 

Ι 

Δωρ. xGt l Αίολ. ι:iνιiλu"tν του ξ ε~; ακ ,χν.ί κα. κ!ΧΙ 
του ζ οίς; ocJ) ' σπω; έ~ !ivttO'FOΙPOU εν .1.1 Δωρ. χιtτGtι 
ψΙ. ,χντ! αφί:ν. ψε civ.! αφέ. 3) ivC~tE τό Ψ xat-.:Gt' 
ciηt .ου α Τι αα (κι:ι! δή παρ' ιiττ . ): ψι'l'rακό~ ιiντΙ 
o,crax6,. κ6ψ,χο, cίντί x6oovφoS'. 4) ίν -c(itt; He. 
llμμοS'. Ilμq.θo, «λλοτε προστίθετο:ι τό Ψ (: ψάμμο,. 
φάμq.(Jo,) χο:ί «λλοτε πGtρι:ιλΙ(ΠΕτGtt. 
ψaθάΙΙω, θGtμιοτ. του ψάω (β λ. λ.) ' ψηλαφώ, μα 

λόσσω, κνή8ω [έκ ριζ. ψαθ-•. έχτετ. έχ' ρΙζ. ψα- (πι· 
ρί . Τι; βλ. έν ψάω)' fι χGtτGtλ. -ά""ω οφειλsτGtι πιθ. 11, 
iπΙδΡGtοiν -.:ιiπων, οlος; δ ψά"l~ Χ. «.]. 

ψΙθίιρ6ς, ό. (ψάω)' εϋ8ρauστoς, εϋ8ρυπτος, εύ
διόλυτος, χαλάρός, μαλακός (xup. ό ύποχωρών ύπό 
πΙεσιν) , 
. Έτvμ.: ψα{Jve6,' ίων. ψα{hι.e6,· πρ5λ. Ήουχ.. 
cψαcJve6.· da{Ja.C~· μq.&ιe6. ' ψαιJ.ve6,,'" ψαιθ- .1-
ναιι aπ8χτ. ax ρΙζ. φα-. π!?ί Tι~ 5λ. έν ψάω (πρ5λ. 
xGt! ψαfJ.ά1"ω)~ 
tafpω (φάω)'ώ~ μτ5τ., έγΥΙζι.ι έλαφρώς, προσ

. ψαύω έλαφρως: ψα/eιι n'l'EeoiS' οΊμο. iIl{Jceo~ (d 
οΙ_όi)=μέ τός πτέρυγός του έπιψαίιει έλαφρώς 
τόν τρΙ60ν (cτό μονοπότι») τοΟ αΙθέρος, '1:.1. 8ροεΤ 
(Ψι8υρΙζει) κινούμενος έν τΙ;Ι οΙθέρl (πρtίλ . το πGt;;dι 
Virgil. radere Iter IiquIdum).- 11 ιiμτ5., κινοΟμαι 
έλαφρGις, δονοομαι, πτερυγΙζω, ποιώ 8όρυδον, 8ροω, 
Ψι8υΡΙζω. [ψαΙeω <*bhs[-jo, ax μζ. *bhs-er-. πιρΙ 
Τις; 5λ. έν ψάω. ψαfJ.άUω]. 
+aιστfoν, τό , δποχορ. τοίί ψα,ατό" (6λ. ψαιαι-ό,)' 

μικρός πλΟΚΟΟς, μικρόν γλύκισμα. 
.aιστός, t7. 6 •• Ρ1jμGtτ •• πίθ. τ06 ψαίω (φάω)' 

κοπανισμένος, ό(λη)λεσμένος' ψα,αΠι μάζα=πλα
ΚΟQς, γλύκισμα έκ κοπανισμένης κρι8ής όναμεΙ
κτου μετό μέλιτος καΙ έλαΙου 11 ι-ά φαιαΜ (ένν. Il"
φ,'Ι'α. ij ;,Ιμμα'l'α. Υι π6πα1'Ω)=ζυμaρΙKό, γλυκΙσμα
το, έκ χονδροαλεσμένης κρι8ής, χρησιμοποιoUμε
να κατό τός 8υσ/ος. 
taiστωρ, -oe0S'. δ (φα/ω)' ό όποσπογγΙζι.ιν. 
.aΙω, μ.λλ. -αω (ψόω)' όnoτρΙδω, όποσπογΥΙζω. 

κατατρΙι3ι.ι, συντρ'ι3ι.ι, . κοπανΙζω, όλέ8ω, κονιοποιω. 
Έ'Ι'vμ.ι ψα/ω' ψαιαr6S" ψαια'l'61" πρtίλ. Ήουχ.. 

cψαΊαμα' α'ί,l,Ο" dA.lyo",.. cψαl"v,,'Ι'IS" ψωμlζo","ι,,.. 
cψα/.vαμ4 · 61/,,0.'" fι ρ.!ζ. ψα'- (l ο:π . *bzhel-, 
*bhseI-, με'tGtπτωτ. τιiπoς; ix του *bhsei-, πιρ! οδ 5λ. 
Ιν ψάω' πρ5λ. xGt! ψΙω. ψΙξ. ψιΙό, . 
.Ιιιάςω, μΤΥν. .ι:ιιάςω, μελλ. -άαω (ψακά,)' 

6ρέχω κατό ψεκάcJas (δ1jλ. μικρός σταγόνας), ιψι
λοδρέχι.ι», ιΨlχαλΙζι..;», ιστόζι.ι) ιι ιiπρoσ . (σπω~ το 
ιιι,). ψαΗάζιι=«ΨιχαλΙζει » , ιπέφτει ψιλή δροχή» • 

• Ιιιάς, μΤΥν . • cιιάc;, -άcJo,. 1ι (ψιίω)' παν σμι
κρόν - τεμόχιον (κόκκος; ιΨΙχουλο» Χλπ,) όποτριδό
μενον ~ όποκοπτόμενον έκ μεγαλυτέρου δγκου 11 
derve/ov μ"cU-ψαΗά,=μηδέ κόκκος όργuρΙoυ (ιοϋ
τε τσεντέζιμο.J) 11 ώς;- πaριλ1jΠΤ. ψάμμοv ψακά,=κόκ
κοι δμμου. 2) χGtτci -':0 πλ.ϊοτον _π! ι,Υρων, μικρό 
σταγων δροχι'\ς, όλ'Υαι σταΥόνες 6ροχης, ' λεπτή 

. δροχή, «Ψιχόλα» (ιiν-.:Ιθ. 'Σφ GμβeοS'. vιι-6i): να"'" 
_cιι. cιιl θ;;βa, φαΗdcJι = αΙ Θrι60, έδρόxησaν μέ 
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«ψιλή eρoxoόλα» (<<έψιχόλισε στ~ ΘήΒαςι) Β μ1:φρ" 
φοΙ",ΟΟΔ ψclxιl,-6ρoXή αΤμaτoς. . 

Έt:ιιμ.1 ψclXά," ψ.,xcίζω· φΩΧΔΙ0" _ (".Ο1"ό" 
, ζφον)' 'ιι ριΙ;;. φαχ- πι~ιίxιι ίπίχ1:Δαιν 1:fj, 'ρΙΙ;;: ψσ.-
(1:0U φάω) xcι,ι!ι ~ν -Χ-. , 
.δΙΙΙσσω, νεώτ. ci1:'1:. -ΤΤ""ώ, ';ό φάUI», ψσ.θάUI» 

(βλ. λ. λ.), ψαύω έλαφρCις, ψηλσφCι, 8Ιγω, θέτω είς 
παλμικήΥ κΙνησιν, ψαύων χορ0ήν τήν κόμνω νά ήχή
σι:ι [ψcιlCΊooω' αψιiλΔ"τoς (=~ψσ.νστo;) · ίχ 1:0U ψCΊ1-
11» (βλ. λ.), δπω; τό αταλCΊζω (αταλcίσσω)έχ 1:0U ατCΊζl»]. 
.δλΙδό-στομος, ο .. (ψσ.1i.-tατόμα)· 6 έχων στό

μα δμοιον πρός ψαλΙδα (έ:τί~ . ~~~ χcιpχίνoυ). 
.δλ'ςω, μελλ. ·ίαω χ~! -lξω, ιiττ . -ιώ (ψιι1ί,) ' 

τέμνω διό ψQλίδoς, ψαλlδΙζω, περικόmω. 
• λ"'λIΟΜ, τό' τμημα τοΟ 'χαλινοϋ, χιχΙ δή κρΙκος 

του Τι δλυσΙς του δlερχομένη ύπό τήν σιαγόνα τοΟ 
7ππου ' ιiπό 1:όν χρΙχον ' ιx1~όν ιixpsJicxtO ή φopE:ειιi, διι!ι 
1:Τι. δποΙΙΧ, δ tππο, πpoσε~ιi."ε1:o βί; τήν cpitV1jV Ι ίν 1:1jΊ 
πλ1jθ., τά ΨCΊ1ιιι=αότή αύτη ή δλUOlς (δ nA1jB. et
χcιιoλoyιΙτcιι Ιχ 1:0U ότι 'ιι lίλυ:Η, ιiΠIIΤ8λιΙτo ίχ πολ_' 

λων χρΙχων). 2) ΙνΤΒίΙθιν, Υινιχώτερον, δλυσις, κά8ε 
δλυσις U μτφρ., χαλιν6ς, «χαλινάρι» (ώ, Jisaov «νιχ
ΧΙΧΙ1:Ισιlll,), περιορισμ6ς, έξαναγκσσμός [αχοτιιιν. 
έτυμοΙ.: πιθ. ίΥ. 'tOU ψcί11ω; π~ΙSλ. ψέ1ιO'll] . 

.Ιλ.ς, --{do" iI (ψCΊω)' ώ; χιχ! νίίν, ψαλΙς, ΨαλΙ· 
'διον, «ψαλΙδι», λιχτ. forfex.- η εΤδος οΙκοδομήμα
τος χαμηλοΟ μετά ψαλιδοειδΟΟς στέγης έκ πλα
κων. [et'· έτυμ. βλ. απcίλαξ, αφέΙα,]. 
.ΙΙ11ω (ίΠΙΤΙ1:. &χ τοίί ΨCΊω) ' μελλ. ψαΙώ' ιl6;'). 

σ.' ,Ψ'lAΔ' πρχ. Ιψσ.Αχα· ψαύω, ψηλαφCι, 8Ιγω, έγ
γ!ζω, 8Ιγων τι τό 8έτω εΙς κΙνησιν, τ6 δovQ, τό 
δlεγεΙρω U fλκω, «ΤΡσ6ωι, τΙλλω. 2) fλκω τι καΙ 
εΤτα τό όφΙνω νά έπανέλ8ι:ι είς τήν θέσιν του, 
8έτω τι είς παλμικήν κΙνησlν διά τCιν δακτύλων: 
τ6ξον tιaved" ΨCΊ11ω=διά τCιν δακτύλων . θέτω εΙς 
παλμlκήν κΙνησlν τήν νεupόν τοΟ τόξου (fλκων 
καΙ' όφΙνων αύτήν έναλλόξ), ώστε νά ήxήσr:ι Ι παΙ
ζω δργανον, χιχ! βριxδιiτι;')oν (πιχρι!ι μ1:yν~) f;ιδω πρός 
κl86Ρσν (συνοδεΙQ κι86ρας). 3) ΠCΙθ1jΤ. , _πΙ του 
πcιιΙ;;oμίνoυ όρyιi~oυ, παΙζομαl, πλήττομαΙ. 
Έτvμ. : ΨCΊλlω' ψα1μό~' ΨCΊlτ",' ψcί1τeΙΔ' Ψ'Ι' 

λαφώ ('"ΨCΊ1Δ+ΙΙφCΊω), πρ6λ . cΨ'llaφl,,&α παίζ.ι". 
(-«τό παιχνΙδl ή τuφλ6μυlγα»): ouyy. τφ σιχνσΥ.;') . 
ίi-sρhaII1)!l1tl (πλήττω, όνΤΙKτυπCι, κάμνω νά όνα· 
πάλλΓ,l), λcιτ. ΡI1Ιρο (ψηλαφCι), 'ΡΑΙΡIΙο (πάλλομαι, 
κόμνω τι νά πάλλr:ι), Pl1lpebrl1 (6λέφαρον, 6λεφα
ρΙς), Pl1lρum (8c.ιπεΙα), πιχλ-ΥΒρμ. fuoIen, «yyλ·σcι'. 
f'lan, Πcιλ-αιx'. 91follan (ψηλαφQ, δπτομαl' δζω), 
πσ.λ·σλιχυ. palici (6 όντΙχειρ)' " !cιπ, βiα. ·(s)ρ(h)el·, 
(s)ρ(h)ΔI" 'tfj, δποΙΙΧ, iI πρωτcx;ιχιlt'/j O1jJiCXO .• Ινιχι Τσω, 
iI ';fj, χινΥισεω, του «πή'{αινε καΙ fλα», χιχΙ πιθ. tι συπ. 
πρό, τ& nάl1c» χιχ! πcλεμίζω. 
.6λμσ, -aTO" τδ (ΨCΊUΩI)' μέλος παιζόμενον έnl 

η.χόΡδου όρ'{όνου. ' 
• σλμός,-ον, δ (ΨCΊλλω), τό δέτεlν διό των δα

κτύλων εΙς παλμlκήν κΙνησιν τός ΧοΡδός έγxόpδou 
όργόνου, ή δόνησις τCιν χορδών. 2) μουσική 
μελ~δΙα 11 μΤΥν., ςισμα <Ιδόμενον πρός κlθ6ραν, t;ιδή, 
Ομνος U ψαλμός (Έ6δ., Κ . Δ . ). 
.σλμο-Χ'ρής, έ~ (ψσ.1μό,+ %Ae;;"ac)' ό χαΙρων 

(τερηόμενοςl έν ψαλμΥ, ό τερπόμενος έν τΥ ΚΙ
βαρισμΥ καΙ έν τΥ ύπ' αύτοΟ συνoδευoμέν~ Ι;ισματι, 
, t61TI8ς, -ov, δ (ψάUω)' 6 Ψάλλων, 6 πα(ζων 
f'{xopδov δργανον, ό κιθαΡιστής. 

• άλτρια, 'ιι, θηλ. του ΨCΊ1τ,,~ ,(βλ~ λ.). . 
.δμΗος, iI (ΨCΊω), ποιη1:. τόπο, 1:όu ψΩμμo~ (βλ, 

λ.)' ιi ' πορό τήν 86λασσαν δμμσς, ή όμμος του αΙ~ 
γιαλοο, ή παρά τους ποταμούς δμμος, ,. όμμώδης 
fκτσσlς, «όμμουδΙές» [&μα6ο, = όμμCιδες · έδαφος] 
IΙxcιρoιμ. ixcppcxat, Ιπ! ιiπιΙ"oυ , πΙ. Υιθου;;: οαα ψάμα
ΙUC. Τ8 xcW" , τ.,=τόσον πολλοl δσοl εΤναι ΟΙ κόκ, 
KOI τfiς δμμου (ή δμμος) xcιΙ ή κόνις (01 κόκκοι της 
κόνεως)' βλ. xcιl "ΨCΊμμo" 
Έnιμ.: , ψάμιι6ο, ItOΙ1:ιk ' ουμφιιρμόν ίlt 1:o(i 'ψά~μo~ 

-+;fμo6o,. χρ8λ.' ιi,~' .ος'ρου. W , '#YfO' ' (Ιμαδο", 
ψάμμο,. 

.Ιμδδ-ώδιις, ., (ψάμιι6ο",111o,)· -'φ.aμ,..wι" 
(βλ. λ.) , όμμώδης. , 
.δμδΙών, ·ιίWo" δ(ψάμα6ο,) ' όμμώδηε; τρπος, 

όμμωΡυχετον, τόπος όμμοληΨΙας, λ::ΙΙ1:. s&bul.Iuιn. 
.σμμΙ_οσΙΟ-Υάρ,δροι, ΔΙ, Δ (ψσ.μμαχόοιοι+ 

PιieYAeA) ' χωμιΧ-ή λί~ις; πιχ;')' 'Ar;ιιστoφιiνιι' άνσρl8μη
ίΟΙ, . όπειροι, δόΟι εΤναl ΟΙ κόκκοι σwpCιν. δμμου. 

.σμμδιιόσlOl, σι, Δ' όναρΙ8μητοι κατά τό πλη· 
8ος, δπειροι έκατοντόδες, όπως δπειρόl εΤναι αl 
έκατοντάδες τCιν κόκκων της άμμου (άναρΙ8μητοl 
ώς ή δμμός της 8αλάσσης, «σάν τόν όμμο της 
8όλασσας»)' χωμιχΤ; λt;:;; αχ1jμcxτ:-:llεrσ~ _χ των ΨCΊμ
μα~IHατό .. XCX1:' ιiVCX/.GY(CXV πρό, -:iL :iπόλιιτcx :iρι8μ'ljΤ . 
"ιαΧόσιοι ("Ις+Ιχατό,,), τeιaχόαιο& (Tel,+'xaTcW) . 

ψάμμιι, δω;'). t(ιμμσ, iI'=ΨCΊμμο, (βλ, λ.), δμμος. 
ψάμμινος, ", ο" (ψCΊμμo,)' έξ δμμου πεποlημέ · 

νος, όμμώδης. 
ψΙΙμμlος, Δ, o"'=ψCΊμμι"o~ (βλ. λ.). 
.σμμΙτιις, -ον, δ, θηλ . • σμμίτlς; '-IcJo, (ΨCΊμμo,) ' 

δ ix ψ3μμον, ό έξ δμμου, όμμώδης. 
.ΙΙμμος, iI (ψ:ίω)' δμμος, χλ TίθIIΤσcι , OU1:111 ax 1:η. 

χcxλcxρό-:1jΤΟ; τη, φιiαεω, τη, (~η, αυ,ατcίαιώ~ , 1:1jI:. τη~ 
συνοχη; 't1j;), ώ;; ε;Ο)χ6λω; ciνΟΡιιααομίν1j (et' 4:πλη~ 
τ;')όπον τινΙι φ."λιιιφήσβω,) Ilπιχροιμ., Ι" φάμμον ο%οι
"{ο,, πλέ"ει" (έπl τCιν ματαιοπονούντων) Ι ώα. έπί 
πρ6γμ. ούδεμΙαν άξΙαν fXOVToς; ψCΊμμoν &ξιο" . 
• όμμώδης έκτασις, άμμώδης fΡημος.- 1:όαον δ 
1:ιiπoς; ψάμμο, δσον xcι! δ πιχρι!ι ΠΟΙ1jΤCΙΤ, ιlντΙσ1:oιχό. 

του ψCΊμα lJ.o~ ά.ποΙSιiλλΟU::Jιν ΒνΙΟ1:8 1:ό ιν ιlρx~ Ψ Itcι! 
ά.πομδνοιισι ·ι &μμο, χι:ιl &μιι.6ο,. 
Έτvμ.: ψ2μμο, ('"ψσ.φ-μο-" (Ιιχπ, ·bhsa-bh-)· 

ψaφαeό~' ίων-ιχn. ψfjφo" eωρ. ψifφo, (βλ.λ.): λcιτ . 
sabulum, sabuIo (ίιχπ, *bhsa-bhlom, ΧΟΥδρή δμμος), 
saburriI. (<<σαβούρα», fρμα e1jA. άπό χονδρήν δμ
μον όποτελούμενον), 1τΙΧλ. '"psaflo·m· ~ρΙSλ .. πρoιλλ. 
μBτ~60λήν τ"υ bhs- ι1, s- ιν τ/jl Ιλλ. llμα6ο" ποιλ' 
norr. sAndr (όμμος) (1cιπ. "bhs.·m(a)dho-)· τό !cιπ. 
·bhιa·bh- χλπ. IιΙνιχι σΙΙΥΥ' 1:cjΙ ασιναχρ_ bhas- (συν
τρΙβω, KOνιOΠOΙCι)' βλ. ψσ.Ιω, Ψ'leΌS, ΨCΊι:ιo (Π;')6λ.ltcιl 
ΨCΊμΔθσι;) . 
Ψcιμμ-ώδης, ι, (ψάμμος+.Ι"ο,) · άμμώδης. 
ψίiνός, δωρ. ιiντΙ Ψ'I"ΌS. 
.aρ, Υεν. ψίied" ίCιιν •• ι\ρ, Υιν. φιred" δ'. πτη. 

νόν, τό «ψαρόνι», λΙΧτ. sturnus. 
'Ε.υμ.: ψιfρ, Υεν. ψiieό, (π:;ωτ~;')χ. χλΙα!; πιθ. 

·ψιfeF-~, ίων. ψήe: 'fa·, . *ψiίeF-o~, ίιιιν. ψίieό,> · 
μΤΥν. ψ&ροι;, ψίίeό~, ΨCΊeo, (δμ : ::J1jμ~α.)· ψίieό, έπΙθ. 
(βλ. λ . )' π"δλ. απaριίαιο .. (στΡOU8Ιoν, σnoυργΙtης) 
χιχΙ τ!Χ σiιν cxo'j:ψ έ ,ι aπoeyllo" n~A'YIl~Ji , sparo (νιο-
Υ.ρμ · ύποχορ. Sρerling>, πι8. χ::ιιΙ λα:. ΡΙΙΓΓΑ. ' 

Ψίiρός, (ί, ;, .. (ψcίe)' όμo~o; πρό. ψίiea κατό τό 
XpCιμα,6 έχων XpCιμα ψσ.eό" /)1jλ, έχων στΙ'{ματα, 
κατόστικtος, «παρδαλός», i'i ύπόλεuKoς, φαιός, στα-
κτοειδής, «σταχτής». -, 

ψσίιιιρό-πouς, δ, t., -no"". τ~, γεν.·ποdoι;, χιχ! .σ .... 
ιιρο-πόδιις, 'ov, δ (ψσ.v"eό,+ποv,)· ό δραστήριος 
(ταχύς) τούς πόδας, εύκΙνητος, ταχύπους, ταχύς. 
Έτvμ. : ψσ.ν"ρόπον" ·πό"',,· ψaVΗeόι; (δραστη. 

ριος, εύκίνητος, ταχύς; χιχθ' 'Ησόχ.)· βιχα. σημ. · 'ιι τοβ 
«6 όφαιpCιν τό δν8η, 6 ξελouλουδΙζων»' ό ' έΥΥΙ
ζων όκρο8ιγQς 6 ξυρΙζων, ταχέως, καΙ έπιπολαΙως 
έπlΨαύων τήν έπιφ6νειαν τοϋ έδόφOuς διό τών πο· 
δών του' 8Υ. ,;OU ψάίιω' βλ. χιχ! ασνλαι;' πιθ. αυπ. 1:41 
λcιτ. 'sl1uclus. - ' 
.σύω, μιλλ. ψσ.Ιιαω· ιlι5ρ. cx' Ιψσ.νο.· · ίνΙΡΥ: πρlt . 

lψσ.νΧΔ· πcιθ. lψcινaμΔ. (φάω)' ιb, xcι{ νβν, ψαύω, 
έγγΙζω, έφάπτομαl, 8Ιγω (μιτι!ι Υιν.) D μ8ος& , e01:. 1:06 
όpyιiνoυ: ψσ.tίo" xdfvθa, φcΗοιοι,, ·- αl περικεφα
λαΤαl lΊγγιζον (ή ' μΙα τήν δλλην, /)"Ι)λ. συνεκρούον
το} διό τCιν φόλων των (διό των λoφΙc.ιν τών).
φcιινoμινιx~ αu'lτCΙααaτcιι μιτ; cι!1:. ιl~ /)όο χlllρΙCΙ' 1:0U ' 
1JocpoxA.: 1) (Άντ. 857) Ιψσ.ναΔ' d.ι7IΙ"OTάΤΔ~ 'μol 
μ-eΙμ-,. ΠΔτeό, Tec:ιid1caTo".' οlτο" (/), 'ι'ρ. ol"τo,,) 
=f8ιξες 'δέματα παι εΤνοι δι' έμέ 8λι6ερώτατα, 
/)1jA. τήν πολυ8ρύλητον μΟΤΡσν τοΟ πατρός .μου 
(δπου δμ., δUΥΟΙ1:όν, ,1i λ. μeΙμ".,· ν«. ιΙνcιι . o~Ι cιl,;. 

'πληθ, , ιiλλ«' Υ.ν: 'νιχ:. fι δΙ ιιιί';. οlτο" νι!ι ι(νοιι' . cπσ.ριi~ 



Ι1ΙΟ 

"σι,. ιΙ, Φ JA,llV Ινν. -cfj, πρφποομ-. ΛροτΙΙσ .. , Ι
φανCl'σ, ••. μ,Ι",Ν" fj'ςt, tOo'JUVCIIl,t· 'Λρό, 'ι:Υιν 'ποΙ,,· 
_d, μ ·μ,ί", ... ;,)' ιιcιΙ ' ~). ('Aν~". 961} χ.ίΟ'Ο, ι".""ω 
φα"", ~ι}" ιΗό" ι" .~'Il~oμlo" "Aώooιι,,~έKεTνoς 
όνεΥνώριοεν έπl τέ)o4ιJς δτι προσέ60λλε τόν ~ε6ν 
(δτι K~πτετo τΟΟ βέοΟ) μέ σκωπτικός έκφΡόσεlς 
(διιοο δμΩ)., χΙΙ'ς' 4λλo~" -Ij ιι/τ. ~ό" {hcl" cί.vijxIt ιΙ, 
τό ι.",. χιιΙ o~Ι ,Ι,' ττ,ν Il,l:X. φoVfJD'l" τ.Ι. ι"., ... 
ώ" t9cι}" φoV." ... ('νν . α",τον) = όνεγνώρισεν τ6ν 
θεόν, Kα~απτόμενoς ούτοο Χλπ .).- • έγγΙζω ώς 
έχ8ρός. έπι6όλλω XETf'Q έπΙ τινος (cτoO 6όνω -χέρι ι). 
CToO tπιτΙ~εμοιι.- Νι έΥγΙζω, φ~όνω, έπιδρώ U cDO. 
φ8όνω τι, τό λαμ6όνω ύπ6 τήν κατοχήν μου. τ6 , 
όποκτQ, τ6 κεΡδΙζω [Ιι' iτuμ. βλ ; φάω ' βιχοιιtij οημιιο. 
tι τοl) cτρΙ6ω, έπιτρΙ6ω, όποξέωι' πρδλ·· Ιλλ. ""iίιια 
(nw cJaχτιiΑoW), πιχλ·ολιχυ. kosn&.ti .(δπτομαι, πλη' 
σιόζω): ~es&tl (όποξέω, κτενΙζω, όποοπQ τό δν8η)' 
π;;δλ . ltιχΙ ψσΙω, ψ'ω'. . ριΙ;. ,uπο, *bh(e)S~]. 

.... Ιριτιις, '0", 6, Q,lA. -fTIς, 'ιδο,'-φαφιι,ό, 
(βλ. λ.) . 

.... ~ 'Τllιχο" 6, -Ij (ψσφa,c1,+"eΦ' 6 
έχων τρΙχωμα ξηρόν, ΟΟχμηρόν, τροχό. ~ ό έχων 
δασύτριχον περΙ6λημσ. 

• ΙφΙρός, ά, ό .. , Ιιον .• αφcΡΌC;, ιt, ι}" (φάω)' εQ • . 
~pυπτoς, εύκόλως μετα6σλλόμενος εΙς κόνιν, «εόκο
λότριφτος», εCι8ρα.ιστoς; χαλαρός. όρο ιός, δνευ 
auνοχf\ς.- • ξηρός, . κονΙΟΡτο6Ρ18ής, όμlJώδης ('πΙ 
Βιίφου;) Ι ώ, o~o . t} ψCιφaρά~ή άμμώδη::; πapσλΙα, 'ν 
'Ιϊντιθ. πι-ό. τα ι!λ, [~ι' Ι'τυμ. βλ . φάμμο,' Itιx! φoD-vJd,). 

ΨΙφΙρό-τρllος, ο" (φαφα,ό;Η""l"~ψΩφαllό· 
O,ιl I~λ . λ. ) . 

• δφΙΡό-IΡοος, Ο", OυνΊjΡ. -IΡοιις, ο"" (φαφct. 
,όri-χ,ό:ι)" ό έχων τροχεΤαν έπιφόνειαν, τραχύ δtρ
μα, ούχ μηρόc, ρυπαρός. 
. tiφΙΥξ, tiφoc;, δω? ιiντΙ yίίjφ,yξ, ψ;ίφο, (βλ.λ.λ.). ' 

' φA~Ω, ψώ, ψί" ψfJ, cίπρφ. ψ;ί .. (οΙ φοιινομιν. δμΙΧ· 
λο! 'tunoL ψi#ς, ψi#, ψa" ,Ινιχι 'οφΙΧλμ'νοι)' μιλλ. ψιS. 
a~' ιι6ρ. οι' 'ψrιooι ' π~θητ,. ιi~ρ. οι' 'ψιSlhι,,' πρχ. 'ψrι
μαι' ψαύω έλαφρGις τήν έπιφόνειαν. τρΙ&ι σ αποτρι
δω, όΠOQπογγΙζι.,ι, κα8αρΙζω 11 διό τf\ς τρι6(ις κα8ισΤώ 
τι λεΤόν, ' 1'6 λειοΙνω, τ6 όμαλύνω Ι διό τt\ς τρι6(ις 
κοτατρΙ&ι τι, τ6 σuνrρΙ&ι. τό έξαφανΙζω.- U ιίμτδ., 
διαλύομαι εις κ6νιν, ΙξοφανΙζομαι, καταρρέω. 
'Εημ.ι ψά •• ψΦ (*ψrιj.), ιiπρ:ρ. ψ;1,,' ψώω' φαΙω, 

φαιοι:6,' ψΙω, ψlΙ (!Iιto. bhesel·)· ψιItHio (β~o. bh(e)· 
seu·)· ψιSxω, ψ;1,ιια, ψtfMΤecι ~πρδλ. 'Houx. cψσxτιS,· 
ψιSx~ιcι., CψdMτσ,,' Ρ)" ψω;iη" μά'α"." ψώχω ' 
(πρδλ. σώχω), ψΦιο, (Χ6νι" 4μμο,)' ψωθΙα, ψω
θΙ.,. (μιltρΥι cpnouxlιi-)' ψωμό" νιο.λλ. ψωμl' ψΦ
Ιό," ~ό" ~. πρδλ , ΟUΠ. · οοινοltρ . bhόs&tI, bά
bh4atlr Υ' πληβ. bάρι&!.1 (--πtl), pIόtl (αυντετριμ
μένος" bhc!ιsrή&η (τέφρα) • . bh6slt&1) (6 κονιοποιη· 
μένος). φdμ"" (*bh&ImA) (=ι!λφιισ, 'HouX.), πιιλ· 
Υ,?μ. ω, (~μνός), ν,ΟΥ.ρμ· b&r, λιβ. bcίs~s' tι ρι~. 
φi" ΨΙι-..... ψι. <lcιn.-bhce)sA-.·bh<e)se·.*bhesδ-. 
-bh(e)·t!U. ιU.~ .. βλ. "Ι φCΙHUOIJ, ψιιD-veό" φάμιι. 
fJ.o;, tiιd,..,." "'''~' .,ι16,. φi#φo,' ΠΡΟΟ'1Ι δί 1Cιxl 
8·ψο". . 

tc, hp. Ι,"Ι _φι, _φ4cι" ., .,Ι" δΩ)Ρ. Ιν11 _φι". 
cί..Ιπoτ • ..,.λ,1.· κρδλ. λΙΙ1. I·pte'. 
.. 'ra, μιλ)" VΙlω: «~ρ. ιι' I1J18p' ., .. ι νδν, 

ψέΥω •. μέμφομαι, κοτακρΙνω, KayηV0pQ (iντΙβ. τ, 
InotIn.), λιιτ. vltuρero (μ,τdt «1"l.) .11 φι.,. ιιΝ n.
,Ι ~ι .. ,-~μφoμaI τινα διό ·τι 1.0. μ.τΔ; διιιλ~, 
ιιΙτ .• 'φ,. ~.ι" ~ι=τόν ψένω εΙς τι (διό τι) Ι μιτΔ; 
ουο1. _11. • . ~ ,,~oιι, • . 

!1I-nιιι-: φ4,.'" Υιό".,' f.C:"allι}' (πρδλ. πcιρ' Ήουχ. 
4·0 ..... • '78IΗ,' -ιc1 c ΡΙ"ι:_ι TσιcιπΙ".., 1.Ι. 
4 ... ",-&",0"., .. ψ.: .. )' 4δ,δ. 'τυμολ: χιιτΙΙ τινll, 
!ιπ~ltCιτ_ι in'1C'l:COL,' τ~, ρ~ -cfj, μιι/,τuροuμνη, 'ν "" 
o~νoxρ. bόbh_stl · ' (οuντρΙδω. KOνιOΠOιQ), psl'll (κα· 
ταμασGι, κατα6ροχ8ίζω), .ρδλ. xcιl ttoιA·norr • . ι&lt& 
(Kατι:ιyoρQ), I&It_,dt6 κατηΥΟΡΟ{Ιμενος), "(Ο'Ι:β. ι&· 
k_n (κατήγορος)' XII'l:' Ιλλου, τiι "_ ~Ιν_ι ΚΙΙΡΙΙΤ. 
-ιοΟ ψόro" δ~ι? a/,οfjλβ8ν 'It τοΘ .πl .... ν .... (~.,τ.Ι ••. 
πρΙSλ,~. . . 

· "ΙY~ 1t, .. ι}" (φάι)' ·όnoτετβιμΜΈVoς. ' .όnεξε
σμένος. «μαδημένοςι" .όραΊός Ι ίιι:Ι cί.νθρ.; ό Ιχων .ό
ρcιιός τρΙχας •. ~αKρός Ι~ τ.ν., ψιλός, '(υμνός. 
Έτvμ., ίΧ μ.τ«πτ. βιιθμ. ςfj, ΡΙΙ;" bhes- (τ06 .ψά., 

δλ. λ.)' τ. Ι. Ιιι~. ·bhs- γbΖ.h· + προοφ. ~ιν.Ι· ~IIΤ' U. 
λoυ,πρ~x,ιτιιι Π.'ρΙ πcιρ.φθ~(oμ'~oυ 'tunou liν11 -φαι· 
δΗ, fι *'fr-hd,· πι;δλ. ψrιt'όf, ψτΑό,. 
· .cδiρΟς, άι όtι, iι .cΙuρ6ς-ψlD-v,ο, (δ)" λ.). 

.cIw, ίπ. ιiντl ,μ. (&λ. λ . ), δπ,ρ. .Ινιιι ΙΩ)ν. CΙ,"Ι 
φάω (8λ. λ . ) • 

• cιcάςω, .cιιάς" βλ. ψιιΧιίζω, φαΧά,. 
. .iKTIΚι ';0", δ (ψi"ω)Ό . ό ψέΥων, ό μεμφόμενος, 
ό έπlκρΙνων, . ·Θ Karr'l'(ΘρQv. ό διό μoμφQν ύπ06ι· 
6όζων τΓ,ν όξΙαν τινός. . 
< .cιιτός; 16, 4", fιηp'-.ιxτ. 'ΛΙβ. του yιeyω' ό μεμπτός, 

6 δξιος ψόγou, όξιόμεμπτος, δν δύναταΙ τις (iι ' χCιtΙ 
πρέπει) νό ψέξr.ι, cί.ντΙθ. τ, '_ι .. aτό, (δλ. λ.).
-ίπιι;Ρ : . <τώ,. 
· φΕ' λΙΟΜ, τό (ni%pck Ρ""(ν. ooxνιiι tillιoy)' τό κό· 
σμημα τοο dpbxIovoς. ,,6ροΧιόλιι, λιιτ. _rmIIi& I :iv 
'tqI πληθ., " ,μλια, συνη8έστατον κόσμημα πορό 
Πέρσαις (π/,δΑ. Itιιί τάι' ~cιι;' 'i)Iltv «6ραχιόλιαι, πλ.Ιο· 
.νιι oιoίi ΙΙνό; ~'νηρμooμ'νιι .1; Ιν δ),ον). 

.cl ...... ρoς,. ο" (,μlιo~φι,_)· 6 φέρων (φο • 
ρώνl Ψ~λια. _ 
· .cΙι6ω, μ.λλ. : ... (VΙAιo,,); ΠΕ'ρι6δλλω ι:ις διό 
ψελΙου. περι&λΙοοω. . 

' .iA1Ioy, τ~. μΤΥν. w~ τ06 ψιΑιοfl "λ~ λ.). 
φΕλλΟΊ. ιt. 4tι. 6 μi'ι ooνόμένo~ νό. προφέρι;} 

ώoισμtνα Υρόμματα ~ σιιλλα6ός; 6 ψελλΙζων ώς 
νήπιον •. 6 . δaτταρΙζων (cτσε6δό<;~), ό' μή δύνόμενος 
νό όρ~ πλήρεις τάι;" λέξεις (&ιιιφΟjlον 'ςοίΙ Τ,ΙΙ .. 
λδ,=ό πΡόφέρων Υρόμμα τι πλημμέλCx;, ΠQpεφ8αρ· 
.μένον).- · • . 'πΙ λιξ,ων, ι'ι ότελCις όρ8ρouμέν.η, ό
.κοτόληπτος, σκοτεινή • 
· Έτvμ.ι ",,11ό,' ψ.uι, •. ~ιβ. λ~', ~ΙΠQιημiν,l 'χ 
:τοΘ f)xou (δνομιι'l:οποιΙιι), Λρδλ. πιιλ-Τ8ρμ. JIΙP. CΙπλ· 
~ιxε. wllsρ (Hσε6δός~); . 
tcuδ-aΥΥCΙιk, .,. Υ.ν • • Io,·-ψn&i".~, ")..1.). 
.Cuδ-aΥΥcΙΙα, 'Ιι (φ8"cJa"".lιt,)· ψέuΔiΚ όΥΥΈ-

λΙαϊ ψευδής είδησις. ' . 
tcuWyycloς, ο" (ψ81Ιδι)r+d"yiΙ.)' δ όΥΥΙλ

λων ψεuδf\. ό φέρων ψευδ(ι ·όVγελΙαν.-dι, 060. d 
ψι"Jά""ελo,=6 Ψεύστης όγΥελιαφόρος. 
.cuO-IΔClφoς, 6 (ΨC,,"'>ri-&cJ.Aφόr)· 'ν τι Κ. Α. 

'6 ψ!υδής ά~φός, ό προσποιούμενος τόν χΡιστια· 
νόν, άλλό μή ων έν rf,j πραΥματικότητι. 
.cuδ-δμδμαξuς, -"ο,. δ (ψι"δι), + ιlμdIIΩfvr)' 

ψευδής όνα ~ε\ δρός"οόχl ΥνησΙα δμπελ~. 
.cuδ-δnό-στοlος, 6' 'ν 'ςi Κ. Δ. ό ψεUΔΉς · όίι6-

ατολ6ς iι πp~σ6ευΤής. . 
φcuδ-αρτδ6ας, 6 (ψa"δι), + 'ιιτιίβ"γ κωμικόν 

πλαστ6ν δνΟl,1a .Πέρcιόίι πιχρ' 'Αριοτοφ.· ΧΙΙ1Δ; Aietv, 
ό έσφολμένω<; μέτρων, ' 6 010νεl UJεuδoμέτρης (,λ. 
&ιι~άβ,,) . . 
· .cuδ ατρδφaξuς; -"ο" tι (ψιvδt),+ΙΙι:(ldφafνr>
ψΕ:υδr,ς ότΡόφαξυς (cοnανόκιι), xUIIlt1C6y δνομιι '0"'06 
πιιρ' Άριοτοφ - . 
.cuδ-ατnιιός, ", ι}" (ψι"δι),+· ... ι:ι:ιΜ6,)· ό ψευ

δής (δηλ . ό ούχl Υνήσιος) όττικός. ό φoινOμενΙKCις 
μόνον όττικ6ς (ιtιχτ' IHou, τονι",.ίον ΨWδάττιxo,). 
.cuδ-auτ6-μoloς, '6, -Ij (ψιvdt), + αfτόμοΑο,)' ό 

nροσι:ιοιητQς ούτομολQν, 6 · προσποιούμενος δτι 
ηότομόλησεν . 

• cuI-cY-iIpa, · 'i) (1f8vδι)r+I"ιIt«>· ι'ι ψευδής tv
έδρα, προσποιητή ένέδρα . 

• ciIco, ίπ. πι-οο':. " 06 ψήιδοιια', 
· .cuδ-IIYoρiw, μ.η. ·r)o. (ψ."δrι,ό,o,)' όμιλQ 
ψεuδGι:, λέΥω πρόΥματα μή ό'λη8f\, ψεύδομαι. 
.cuδ-ιιΥ6ρος, ο" (ψnιIι), + &ro,ηω)' 6 λέγων 

ψEu~f\. · ό ψε.lιδολόΥος. 
.cUΔΙΙ-loyiw, μιλλ. ·r).oι· - ψw'olo"ι. tJA;.)..). 

· .cu5fις, 4. "(8ν. -4", (ψιt'ιδoιια,γ 'πl Κ/,ΟΙΥμ.ι ~, 
.άι Ι ' νυν , ψευδής, ιιι'ι όλη8ής. «Ψε:\JτJl(oς~. ACΙ"l. m8n'" 
d&x. f&lsus,. liν",ΙΙ .: '&f . ιlA"fJ.tt,. .2) _π.! .πρooιUπaιν, ό 
ψε.uδ6μενoς.· .. ~λPyoι;.: ψnιδι)ι φcιl"l'4ι"",όπo; 

, δεικνύομαι ψC\.ιδ6μενoς.- ., ouo. ψnιη" 6::::6 ψt{, . 
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στης Ι_· ..... -τά ψεύδη, ψε{ιματα, «ψtμμaτα»,- tc.I6 ~ . •• (ψcvιJι)( + .~~μιι)' ό όμιλCιν 
.-' .. Τ, ld,o. - ψευδεΤς, ouλλoγισμol, οοφΙσματα, ψEuδCις, τοΟ όΠΟΙου . τό στόμα έΚ010μ/ζει ψεύδη U 
όπόόαι.- •• ,ςιι8'ητ., ό έψευσμένος, ό fιπατημtνoς, "'ι ,ςoτ.~ν, ό Ιχων ~ (eηλ. m:φρaγμένα) στό· 
έξηπατημtνoς.- 8 πOlρ' itt. ιiνιίιμ. 6ιτ.ρβ. ,,-11 •• - ματα (δηλ. έκ60λάς). 
~o" ", ο_ό KCJe' l7ίπερ6ολήν ψευδόμενος, μέΥας tc ...... μoς, " •• (ψnιdιJ, + φιfμιι)' ό ψεΙΙδocις 
τερaτoλό'{oς Ι ., OUo. -' ψηllστaN, = ό όρχιψεό- προφητε/ος, ό ΨεuδoOς προοιωνισμοΟ, ό ' όνήκων 
στης, πρωτοψεόστης. εΙς ψευδη προφητεΙαν . 

• ciίIIςι -Ι~. 6, fι, πo~ητ. ιίντι ψwιJι), (ρλ. λ.). lfc"'IPIOTot;, 6 (ψ.vcJ;,~Χeισ~6,)· ό ψευδής 
tcQIoIoiιlcIa, fι (ψηιJι), + fJoιffka.)· ψευδής Χριστός, ό νομιζόμενος Χριστός (Κ. ".f. 

δοή&:ια, προσποιητή δοή8εlο. .ΙΥ· &Ω, μaλλ. ψaνσφ' ΙΙάρ. 01' lyιιnισ.· π0l8ητ., 
.μuι.ιlδά"IΙος,6(ψavcJ;,~ιWcίσ_λο,)·ψεu- ιί6ρ. 1&' , ....... '1.· πρχ. Ιyιιnισμ.aι· δι~ ψευδολογιών 

δής διδόσκαλος, «ψεutoδόσKαλoς». . έξαπατCι ηνα Ι μ.τc!ι οιlτ. προο. μΙ Υ8ν. ΠΡΙΙΥμ., ψή&" 
ΙPuδo-ιιViξ (μ~ -ιύiρuξ), -eMO"6 (".av"r+ ~ ... ~ ... ,==δι· όπότηςόφσιρώ όπό τινα πρδγμά η, 

Mιfevf)' ό ψευδόμενος κήρυξ, ψευδής ιc:iιρuξ, cljιεu- τόν έξαπατω εΤς η: ιψ.υσΙ, μ.I1n~do,-μt έξηπό
τo.κήΡUKaς». τησι:ς ώς πρός τός έλπlδoς πoU Ιτρεφον, μοΟ διέψευ-
~uι..lιιτcΙσ, κΙ -'ήσ, ~ (yιιnιιJι)~Hλ""8tίω)· σας τός έλπΙδας μουο- ,ςιι8ητ., άπατώμοι, έξαπατω. 

ψευδής κλήτευσις εΙς τό δΙKaστηριoν, ψευδής όπο· μαι, πλανώμαι εΤς η (ώς πρός η): ψrlιloμ.aι ,... 
γραφή μόρτυρος Ιν τινι μηνύσει Ι ,eσφ, φndoM1,,· μ"r-όπαΤQμαιεlς τός κρ/σι:ις ~, σχηματ'ζω έ
.8Ισ,-όγωγή κατό τοΟ ένεx~ou εις τήν ψευ~ .σφaλμένην Υνώμην Ι ψa(ιIoμιιι &aΙ"'ου=έξaπατQ· 
Κλήτευσιν Τι τήν ψε:vδt\ ίιπoγρa(piΊν. μαί (e8yalvt.) '(ελασμtyoς») ώς πρός τό δεΤπνονl 

.c .... 1ITρoς, .. (yιιnιδι}~λΙ~eο.)· "ρ' ioςoς. ΙνοςΙ 'ψavflμho. ΩkQko 'AiJ.rιffσΙ_ "'Ι~είιρε8έν. 
ψnιu"I'l'(JO,-b ιc:ατεσκευασμένoς έκ ψεuδoOς νΙ- τες ήπατημtνoι (όπατηetντες, πλανηθέντες) εΙς 
τρου (f! έκ ν06εuμtνης 06δaς~ ·τήν γνωμην των περl TI'\Ci δννάμεως 1'ών Ά6ηναΙων 
.μιιδο-Ι0Υiω, l!8λλ. ·ιfσ. (",avcJo1d,Of)' λtyω ~ (σχηματΙσαντες tσφaλμένην Υνώμην περl τη" δυ

ψεύδη, δlαδΙδω ψεuδεΤς φήμας, &ς; χιιΙ νlν ψευδο· ! 'νόμεως τCιν Ά!)ηναΙων) Η _πολ., εlμaι έσφaλμtνoς , 
λoγCι, ψεUΔoμαι. . εlμaι ψευδής ι • ql.." ~ IIόW ,..ϋιστa I"..IIw.. 
tcuδo-loyfa, fι (,*,"1010,.)' ., ΧΟΙ! νlΙν, ψεuδo. . =ό τρlτoς τρόπος έξηΥήσι:ως εΙναι ψεuδtστι:πoς. 

λογΙα, ψευδής λό'{ος, ψεΟδος, ψευδής διάδοσις. . -. paoςck cι!oς .• ΡCΙyμ., ήαριστόνω (πcιρouσιάζω) τι 
. • cuδo-16yoς, .. (ψavδιk + u,.,)· ιίi'; _ι ννν, : ώς ψεuδtς iJ ώς άπότην, διαψείιδω: 1Ρήιι.ι ιt 'nl· 
ψευδολόγος, ψευδoλoyCιy, διαδΙδών ψΕ:υδεlς φήμaς, : ΝΙ. '1'1). Υιόμ".-ή δεuτtρa σκέψις διαψείJδει τήν 
ψεόστης. . . ,πρώτην. 2) πaρanoιiίι τι, τό cψEuτΙζω», πaρaδaΙ-
.cuδ6-μoyY8ς, ..... 6, 'Ιι (ψwcJ;,ι+μιίπι,)'. ψEU- ; νω, όι)ετιίΙ l.ιι8ητ., • ...... Τ_ ~~dσ% .. ι,-ή μή 

δής μόνης. ψευδοπροφήτης, cψευτοπροφή.rης», μόν- , τηρΓ,6εΤσα όπόσχεσις Ι _nσ ~ό,~, ι".-w.ι 
τις ψευδόμενος (προφητείιων ψ~), τοΟ όπαΙου . -πόντα ψεuδCις όνηγ'{έλ6ησαν εΙς όμaς. . 
αΙ προφητε10Ι δέν έπαλη8είιouν. . '&ρχcιι6UΡον χοιΙ oυνηlN0~8ρoν ος6 «,ςοβ. tcιiδoμσI • 
.μuδo-μcιρτiρiω, μλλ. -ιf •• (ψnι&ομι!eνν,)' cb, ί μ8λλ, φrlιfIOI,.'· Ι6ρ. cι' Iyιaocfμrιy' •• ι. πρχ. (μa~ά. 

_ι νlΙν, ψεuδoμαρτυρCι. εΙμαι Ψευδομάρτυς, μαρτu- , ίν8ΡΥ. OTjμ.) Ιψavσμιιι' ., ιίιι:6λ., ., μΙ νlΙν, ψείιδο· 
ρCι ψεuΔΏc;, δΙδω ψε~ μαρτuρ/αν, ώς μάρτυς κι:πα · ; μαι, λtγω ψεύδη, ψε:υδολΟΥώ, φtρoμαι όnoτηλώς, 
βέτω όναλη6εΙας. · όnaτcίι. 2) μ8~' ιiπρφ., προσποιοΟμαι, ιιρoφaσΙζo' 
.μuδσ-μσρτOpl., fι (ψwlo~ne •• )· cb, χιιΙ .,σν, , μαι, δτι ... . 3) μτ' ιιΙος. ΠΡΙΙΥμ., λέ'ι'ω ψεΟδός τι, λέ

ψευδoμaρτuρ/α, ψευδι'ις μαρτuρlα, ψευδής κατό8ε· Υω τι τό όποΤον δέν εΙvoι όληθές. 4) Υ.ν:, εΙμαι 
σις μόρτυρος, ψεuδoρκΙα Ι xcιoςc!ι τ6 nA8tOtov ίν τ, ψεύστης, εΙμαι δπιστος, εΙμοι έΠ'ορκος, εΙμαι. ψευ· 
πλη8., "..loμιI,n,aΆW 41/σ"ομιιι - καταδικάζομαι δομόρτυς.-. (11Ι' τ6ίνaρy • . ψιπί. 11) διQ\jιf.'ύδω, 
έπl ΨEuδoρKIQ Ι ψav&lμιIe~I" .t,ci ~ι,.. - τόν πaρa6alνω, ό6ετG:ι: φrlιloμ.a. ιe"ι. == πΘρa6alνω 
καταδικάζω έηl Ψ!=uδo~pτιιρlQ. (άδετG:ι) τούς δρκouc; Ι ",.νΙομιι. σ_{Joιf~,=δέν τη· 
. tcuδό-μσρτiρfoιι δι ... - καταννελla (μήνυσις, ρCι τός συν6ήκας Ι ο'" lyιaVCJ •. "~O φ, ιInaιlcίι= 
ό'{ωγή) έπl ψευδoμaρτυρ/Q (έπl ψEυδoPK/Q). δέν διέψευσαν τός όπειλός ,των,. (Ιηλ. έξεπλήρω-
.μιιδo-μάρτuς, -"0', 6 (yιιnιIι), + μι!,νν,)' ώ. σαν πιστώς τός όπειλός των) Ι ~Ω . ιeιfμιι ... Ιψw· 

χιιΙ νΟν, ψευδομόρτυς, ψευδής μάρτυς, μάρτυς ψευ- .μhoι ιJσσ.-έIxoν πaρa6ι'\ (τιdpt6ησαν. ή8έτησαν) 
δόμενος (ιcατα8έτων όναληδη). τόν λόγον των περl τG:ιν χρημάτων.- Ι. · (ώς; τό ίν8ΡΥ . 

• cuδ6-νιτρος, ο. (ψηδι), + .Ι'ι"Ο.)· Ρλ. ","l6- ψrlιδι» Ι), όπαΤώ, έξαπαΤώ, ηνα διό ψειJδoλOγιCιν. 
l..-,Ος, ό έι< ψευδοΟς νΙτρου (νοδευμένηςΌόδας) Έννμ.ι ψrlιloιι' ψείίδο,' 'PavcJriS' •• ,. ψaWΠfi' 
KOτεOΙCευσoμένoς, tpVδed,' ψιι{Joιf,' ψIιiJ.o,. ψιι(J.ώ" . ΟΧΟΤ8ιν. _τιιμολ: 
.cuδο-νύμφcuτος, ο. (yιιnιc!ιU+.vμφnoιι)' ό ψευ· μτιi. 1:ινιις; ΟΙΙΥΥ. ος/ρ οOlνοχρ . k'Q'cf&tl (ouντρΙ6ω, κο

δώς lο!ίχ ί ~'ιjλ. πριi.yμιιτι) νυμφευμένος a yιιnιltwVμ- .νιoπoιG:ι, όλέ6ω), k~d .. -J;ι (κόνις. δλευρον), οιινοχρ. 
~~ ΥάμοS'=ψευδής γόμος (μ'ή Τ8λ80881, δηλ. ίν k'υdrά-J;ι (μικρός, άσήμαντος. «ηποτένιοςι). ,ςιιλ
t1l lψι-:μιΣτιχότ'ljΤΙ'. ~λιιιι. chudi1 (μικρός' όνεΠαΡκής εύτελής, κοκός), 
.cuδο-nάρδcνος, fι (ψav"k+nσe ..... S')· ~ .υΙ iC Icιπ: *qvs-- χιιτ' .4λλου, 4λλOl,. 

νΟν , ψευδοπόρδενος, ι'ι πρoσπoισυμtνη τήν παρ- .cuMyίiμoς, •• (ψηιJι)~Ι.vμ.a, ιιΙολ. ΙντΙ .Ι· 
·8tνoν, άλλό ,μή ΟΟσα πρόγματl. "μιι)' ό fχων δνομα· ψευδές (πλαστόν), ό ίιπό 

tcιιδo-noιoς, δ. (ψaίίdo~_ι •• )· ό δημιουργών πλa.:πόν δνομα, ό ίιπό ψευδώνυμον, ό ψευδώς (,. 
(μηχανευόμενος) ψεύδη. νoμaoδεlς.-ί1ς~ρρ •• ,.., . 
.μιιδo-πρo"YIΚr -ου, 6' ~ ltιιΙ νlΙν, ψεuδoιιρo. .c8lώς, "'Ιρρ. οςο& ... Iιfι· ., σι νllν, ψεuδQς, 

φήτης, προφήτης ψευδόμενος, προφητείιων ψεuδI\. όναλήβως (όναληeG:ις) . 
• c8δ-σρκΙu, μΗ • .,.σφ (1p8VIoeMO,)' ., υΙ νβν, tc- σnξ, ..,." 6, fι (.,.wιι+.",,",)' ό μι· 

ψευδορκώ, όριc:lζoμαι ψευδώς, γlνομαι έπ/ορκος, σών τό ψεοδος και τι'ιν άπότην. ' . 
εΙμαι έπΙορκος, πaρa6aΙνω τόν' δριc:oν μου. tciσμσ, ώ <~)' ψεοδος; ψεQσμα, ΙΙνaλή-
tcuδ-6ριιιoς" •• (ψaυδιk + "ΜΙ .. )' ό όρι<ιoδεlς ~ιa, όπότη. 

ψευδώς, ό έπΙορκoc;, ψείιδoριc:oς. ΙPιιστiω, μλλ •. ·ιto. ( .... nrι)' εΙμαι ψε{ιστης, 
. .μΜ-ορκ8ς, .. < ... ,., + '-'ΜΟ,)' ι:: ~M'" ψεUδoμaι, λέ'{ω.ψείιματΘ, όπατCι, cpφoμαι όπCΠΉλCις. 
(~λ. λ). . .. ιίστιις, ..... 6 ("")' ~ υΙ νΟν, ψεUστης, 
. tciδoς, ' : ος6, .,.ν. '.0,' ... δΟος. "A,ll8. ",..... •• - ψευδολόΥος,ό ··λt'{ων ψεύδη, όrιQτεών. 2) citσ •. 
(ψrUoιι)' 11Ι' μΙ νlν, ψΕΟδος, 'cψέμμα, ψευτιά», bγ- . xiιΙ ., ίιtΙ8, .. 14 ...... (δλ; λ.)' ψευδι'ις, cψε\ιrι· 
αλή8ε:ιa 11 δόλος, . όπότη.- Ι tξόν6ημα (cσnυρlt) κος», όιιατηλός. . ' 
·tnl τfις ρινός. - ..... ν6ς,· If, . , • . (~): σκο:τεινtM;, :~. 
tc8δο στo~ιι" μλ>" ..... < ...... ~.,..,) •. όμιλQ ... ".,ρ., -σι ι.,ιρ .. οκ()rειν~. ~~τo;;. όαι'ιl.lQyτqς, 
~ ψ((ιδoμαι,Xαμcριw'κ. 
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"'.01, · aος,τό · σκότος,«,σκοτόδlί,καπνόςίότμός. 
'Enι14. ι ψΙφο, (Π!ΧΡ' Ήσυχ. ψΙφα.~)· ψaφαρό~' 

ψaφ""άς' .. a~io, Ι·βλ. λ. λ)' πρδλ. σι:ινοχρ. , k~όρ' 
πpΙSλ. χι:ι! χ".φας. 
Ψέω, Ιιον. τύπ'J; :i.yt! ψιίω (βλ. λ.). 

, Ψ6, Υ' Ιν. ~νlσ;. ταίί ψιίΦΌ 'ν Φ Ψίι ίπ . ΙΙντl Iψrl, 
r tv . πρτ. του ψαω. 

Ψiίyμα, -ατo~, ~'ό '(ψήχω)' Τ9 διό ΤΡι6tΊς Τι όπο· 
ξέσεως όποκοπέν i; έκπεσόγ Ι:κ τινος σώματος, 
όπόξεσμα ., μικρόν τεμόχιον, μόριον, ρΙνημα, λCΙΤ . 
r4menlum ιι Ψ;;Υμα xρIIOOiί~Kόνις χρυσού Ο XCΙ! :inoA. 
ψ'ηyμCΙ=ψηyμα xριιιioiί Ικόνις χρυσού). 

. Ψιικτήρ, -ήρος, δ'=Ψ';Ητρα lβ~. λ . ). 
ψήκτρα, ή (ψήχω)' ιίι; xcι! νuν~ ψήκτρα, «60ίιΡτσα», 

έργαλεΤον διό τοΟ όποΙου όπέξεον τό 'σώματά των 
ΟΙ λουόμενοι, εΤδος ξύστρου, ξέστης (<<ξύστρα»), 
άι, +ι οτ~aΥΥi, (βλ. λ.). 
"'lΙφάω, μ.η. -ι1σω (ψάω)' ιίι; Χ!ΧΙ νiiν, ψηλα

φώ, «πασπατεύω», «ψόχνω» διό τών χειρών καΙ της 
όφης 'διό νό' όδηγη8ώ (δ πως οί τυφλοΙ, iι Χ!ΧΙ οί t
χοντες δρασιν έν τι;:> σκότει) : χεροί Ψ'1Μιφόω" (ίπ. 
ιiντΙ Όφιίω,,)=προσπαθών νό . άνεύΡr:l τόν ι δρόμσν 
του διό της ψηλαφήσεως τών χειρών τσυ (ψηλα
φών μέ . τός χεΤρας διό νά Kατατσπισθ~), iIt! το\} 
τυφλισθ'ντ'J' Κύχλωπα; U μετόι cι!τ. πρ~yμ. , διό τών 
χειρών (ιψηλαφιστό») πρΟσπαθώ νό άνεύρω τι, ζη. 
τώ τι ψηλαφών διό τών xεΙρCιν.- Ι ψηλαφώ, δω
π~ω, χαϊδεύω, ψαύω, δπτσμαl, λατ. PAlpAre, muI
cere a μτφρ., έξετόζω έπιμελώς, έρευνώ σκοτεινήν 
ύπ6θεσιν [δι' ίτυμ. βλ. ψά~~ω). , 
ΨηΙΙ""μα, -cιτo~, 'tό (ψη~αφιίω)' ώ; xcι! νiJv, ' τό 

ψηλQφημσ, ή ψηλόφησις n δωπεΙα, cχάϊδεμα». 
tιι1ΙφMν, ίπ. μτχ. τοii ψηλαφιίω (βλ . λ.). 
• Η'Μ, ψη"άς, δ' μικρόν tντομον άναπτυσσόμε

νον έν τι;:> καρπΙ;:> της όγρΙας συκης (βλ. l,ινν6ος) καΙ 
. rqO δρρενας φοΙνικος [ίχ. ταυ .ψii-η" ~βλ. Βν ψ4ω), 
πρδλ. τό πι:ιρ' Ήσ,ιχ . -nenal"a, τι)" βάΜι"ο"., _Ιοτ, 
δi d ψι)" _lδo~ ~ΦOIl 8μ,0,ον Ηώνωπι, 6 εΙοδιίcτα, 
clt rov!; όΙ;ί"θοιιι; των aτίΗω" Hctl ncnαl"c, αντoν~.). 
",ν,ςω, μιη. ·ίοω (ψή,,). κρεμώ δγρια σύκα 

(dΙv"θοvς) εΙς τήν ~μεραν συκην (Τι τούς καρπούς 
τΟν όρρένων φοlνΙκων εΙς τούς 8ήλεις φolνlκας), 
.διό νό κεντήσωσιν ΟΙ "';;"c~ (βλ. ψ»,,) τούς καρ · 
πούς TI.)V καΙ έπlοπέύασυν τήν ώρΙμανσΙν των (πρδλ. 
KCX! lρι"ζιιο, ό,ινν-θά~φ) D έντευθιν Χ!Χ! μ1:φρ •. , (πcιpι!t 
τοΤ, χωμικοΤ,), έπl ' τt'\ς συνουσΙας.- Ι γράφω Kωμ~
δΙαν φέραu.σaν τόν τΙτλον -οΙ . "';;"Ι~. (irt! 1:0\} Κισ· 
μικοϊΙ lιlιiyνη1:o,). . ' 
ψην6ς, δωρ. ψiν6ς, 6' ciI; 1:ό ψεcWό~ Τι ψ,lός (βλ.λ . 

λ.), φaMιKρό~ (βλ.λ. ιίι; KCΙ! ~σν)[πpδλ. A'Jxp. Χύρ.δν. Yίi· 
,,6~, πιχρ' 'Boux. -ynjlfιHc~·. των ιIl~κτριι6"ω" οΙ "060-
)'Ι""αι. (τ. Ι. πετεlνΟI '«ΧωΡlς χαρχάλι») (Ι!ΧΠ. *bzha-, 
πρδλ. Ιλλ. ψii., ψη-, ψω., ψcϊ-, (βλ . Ιν ψάω, ψΙΙάς»). 

tiiξις, -c~, ή (ψήχω)' ή άπ6τ'ριψις, ή άπόξεσις, τό 
ξύΌlμο'ν διό τt'jς ψήκτρας, 'τ~ «~ύσψισμa~ τΟΟ 'ππου. 
.. , Υιν. Ψ'1ρ6ςί δ, lων. ιχντι φαρ (βλ. λ.). 
Ψίiσoα, ιi1:Τ. tίtττα, -11 . εΤδος πλατέσς 'χ8ύος,,, 

«γλώσσα» η ράμ60ς, cσιόκι», πλευρανήκτης, λι:ιτ. 
rhombus. 

Έτιιμ.ι "';;aοίι (-ττα) ' πιθ. συ'ΥΥ . 1:ιjI ψήχω, ψcfω' 
διc1ι τήν ~"Ijμ!Χσ·, πι-δλ. τό ίτ·cιλ. IIma, ycιλλ'. limAnde: λΙΧ1:; 
IimA.- Χ!ΧΤ' iAAou, συΥΥ. 1:φ , λCΙ1: . squa'in" (ισκuλ6-
Ψapo») (ίcιπ . ·sqva,· : ·*qvsaI-. ' ' 

.... ,δο .. όρος, ο" (ψηφί~φiρω')' ό διδων τ"ν 
ψηφόν του. ό ψηφΙζων, ό txIιIV δtKαΙωμά ψήφου, 6 
ψηφοφόοός. . 

..... ςω, μιλλ. -/0110, ιiττ. -ι. (ψίf,",,)' λογαριάζω 
i'J δρl~μώ (χυρ. διό λιθαρΙων.), λιχτ. cAIcuIo.- Ι μΙ
σον, tpfJφί~ομιιι, μ.λλ. -lοομα" ciττ. -ιoνjlAιι' ιi6ρ. ιχ' 
ΙΨ'ιφ,οάμ",,,' π!Χθ. πρκ. lψήφιιίμιιι' δlδt..ι τήν ψt'jφόν 
μου διό λιθαρΙου ριπτομένου. έντός. ψηφ0δ6χσυ κάλ' 
πης Ι tpfJφC~oJUI' lς ~6fla" ... pInTIιI τήν ψηφόν μΟυ 
εΙς τήν ψηφοδόχον ύδρΙαν Ι Υ.ν., ψηφΙζω. ).α1:.· suf
fragArI Ι tpfJφl~ομιιί ~",,,,-ψηφοφapQ (ψηφ/ζω) ύπέρ 
τινας (προσ.). 2) μ~τ' · ιχίτ . πριίΥμ., Φr\φΙζω 6πtρ τι· 
νος (ΠΡΙ:ΙΥμ.), ψηφ/ζω διό τι, διό τt\ς ψι'Ίφου · μοΥέπl·, 
δοκιμάζω τι : ψηφ'~oμαl ιι", ,ό"π10ii:ι' =-έyιcρlvω 

(διό τt'jς ψήφου ' μου) τό ταξΙδιόν τινος η cilo. όπο· 
φασΙζω διό τf'jς ψήφου μου, Υ.ν. όποφααΙζω: χΙήρό,. 
τ,νι ψηφ'~oμιι,=δlό της ψήφou μου έπιδικάζω (κατα
KυρCι) τήν κληρανομ/αν εΤς τινα, 3) μι τ' 2πρφ. 
δΙδω . τήν ψηφάν ,μου (όποφασΙζω) νό πράξω ΤΙ.
.1 δ . ιi6ρ. cι' lψηφCoihι" xcι! ίνΙΟ1:. 6 ΠΡΧ . 'ψήφιομιιι 
.Iνcιι ίν χι-Υισει έν ncιe"ljOΤ. iννο(ι;, άποφασΙζομαι διό 
ψηφοφσρΙας, έπιδlκάζομαl (κατακυΡοϋμαι) διό ψη
φοφοΡΙας : τοίς οτραΤ,l,.οίι; ar "ov προοδέο,ντο ψη' 
φιο{J.;jffα, Ις τό" ΙΗπΙ0ιι,,=νό ψηφισθq Ινά άπσφα · 
σισθ~ διό ψηφοφορΙας, νό ληφθ~ διό ψηφοφορίας 
άπόφaσις περl παντός) δ,τι θό έχρειάζοντο έπΙ 
πλέον ΟΙ στρατηγοl διά τήν έκστρατεΙαν. 
ψηφiς, -ίδος, ή, [ιπαχορ. του "';;φo~ (βλ. λ.)' μικρά 

Ψιϊφσς, λιθάριον, «λιθαράκι», «χαλΙκι» 11 λιθάριον δι' 
ου ' ήρΙθμουν καΙ έλσyόρlaζoν, καΙ δΙ' ου ώσ. έψηφο
φ6ραυν, λCΙ1:. cAlculus. 
ψήφισμα, -ατo~, τό (ψηφΙ~oμιιι)' ιίι, xcι! νυν, ψή

φισμα, πρότσσις έπlκυρωθεΤσα διό ψηφοφσρίας, άπό· 
φασις ληφθεΤσα διό ψηφσφσρΙα~ U ίν ΆθΥινιχι., όπό, 
φaσlς της 'Εκκλησίας τού Δήμου, πρότασις έπι
κυρωθεΤσα έν τ~ 'EKKλησΙc;ι καΙ περl6ληθεΤσα τό 
κΟρος καΙ τήν μορφήν νόμου διό της ψήφου της 
ΈκκλησΙος τοϋ Δήμσυ, θtσπισμα, δόγμα . της 'Εκ
KλησΙC;Ις (iv ιiν1:ιθίσει πρό, τό :/q!οβοv.ι.vμα, 1:7,ν ΙΙπό
φcισιν ""ljA. τη. Βουλ 7)" 'Ιι1:Ι' [ιπ.ΙSιin.τo .1' 1:ήν Έx~ 
xλ"IjoLCXV το\} ΔΥιμου Πρό. Ψήφισιν) ' 1 ,-edφι.o φ~φιoμιι 
==εlσάγω (φέρω, πρατεΙνω) εις τήν 'ΕκκλησΙαν τοΟ 
Δήμου Ifyyρaφov) πρότασιν ιιρ6ς έπlκύΡωσlν (iι 
όιtύρωσlν), ύπο6όλλω σχέδιον νόμου τρ6πον 1:ιν& 
ύπό τήν κρΙσlν της 'ΕκκλησΙας τοΟ Δήμου U "φι
.μιι Ιnιψrιφlζω (ίπΙ τιί)ν Πρ06δρ.ν)-θέτω πρότασΙν 
Τινα εΙς ψηφοφοΡlαν " Ψ'fφ,oμιι Hα6cιΙIΦ-KaθalρQ 
(καταργώ, άνακαλώ) ληφ8εΤσaν άπ6φοοlν, ,λ!Χτ . 
"brog4re. .-
Ψηφισμlτο-ηώΙης,' -011. δ (φ';φιομιι+πωUω)· ό 

πωλών ψηφΙσματα, ό έμπoρεuόμενoς ψηφlσματα, 
ό fμΠΟΡος ψηφισμάτων, ό άaKών έμπόριον ψηφι
σμάτων (άποφάσεων τt'jς 'ΕκκλησΙας τοΟ Δήμου). 
ψηφο-ηοl6ς, δ (ψt]φo~no"ιιo)· ό KOΤασKεUΌζων 

ψηφΤδaς (λιθΡρια)llιιτφρ., ό οlκονομών (έξαγορόζων) 
ψήφσ.Uς, ό δωΡοδσκών διό τήν πpαatλKυσlν ψήφων. 

tiίCPoς, δωρ. ΨάφcMϊ, t, (φάω, .. Ιω)· μικρός λΙ
θος, λιθόριov, λεΤον καΙ όπεστραγγυλωμένον έκ 
τt'jς ,τρι6tΊς, o[cx 'tdt iν -τ:ιχΤ, χο(1:ιχις; τιί)ν Π01:cιμιiν i'J 
ίν τcιί. πcιρcιλΙ!Xις;. «χαλΙκ'I, χοχλαδ6κI, Βότσαλο, Βόλι, 
ψηφΙδα». λcιτ. IApiIIίJs.- Ι λl8όρlOν tκ των ·χρησl· 
μοποιουμένων διό τήν όρl8μησιν, «μόρκα», · λ«τ. 
cAlculus- iV' tcji πληθ., ψt]φoι=λoγαPlασμoΙ, ύπο
λογισμοl : καθαραί Ψ;;φοι=άκρι6ής έξΙσωσις, Πλή
ρης lσoλoγι~ός 11 οΙ naρί "ς, ψιtφov~ .... ΟΙ λο ... ι
σταΙ, ΟΙ λονιστικοΙ. 2) πcιρ' ιiττ., λιθόριον· χρησl-

, μοποιούμενονκατό τός ψηφoφoριaς, δτε έρρΙπτετο 
εlςτήν πρός τοΟτο Wpισμένην ;'δ,Ια" (ψηφοδόχον 
Kάλnην), ώς; xcιΙ νiiν ψι'\φος Ι ψήφο" φiρω=δΙΔW τήν 
ψηφ6ν μόυ, ψήφoφoρCι, λcιτ. suffrAgium ferrel!ψ,;φφ 
χι,,,ω, ψήφφ.dιαΗeΙι-ώ=άnοφασΙζω διό της ψήφου 
μου Ι ψt]φoς ),ΙΥ.εται .nael τι"o~=γΙνεταl ψηφοφο. 
ρΙα περΙ τινας Ι τι)" ψήφο" Ιnιίyω=πρoτεΙνω ψηφο
φσρlαν (int 1:01i π~oιδ~εύoντo.), ώ. τό ΙΠ'Ψ,lφlζω 
(βλ. λ.) 11 ψιjφo~ ίKcιλ.ΤτO cilo. τό . διό της ψηφοφο
ρΙας άποφασιζόμενον, ή όπόφ,ασις της 'Εl<κλησΙας: 
ψιjφoι; χαταΥ.ώ'οa~=κΘταδικασTlκή όπόφaσlς Α 'ν-
1:.ιiθΒν, πόσα άπ6φaσlς, οιασδήποτε φύσεως Ψήφισμα. 
3) «ψijφoι; Ά"","ς. (λΙΧ1:. c41cuIus MinervAe) .Ιχι 
xcx-τ:cxσ1:fj πρροιμιώδ'lj' φριiσι, ""ljAoliocx ιiθιjlωσιν (κιθ . 
ίπΙ lσοψηφ(ι:ι.) · διότι 'ιι 'Αθην', KCΙ1:dt -τ:ήν μυθολοΥΙιχν, 
ίπ.νΙδη 6πίρ '1:0υ 'Ορ6σ1:0ΙΙ χιχΙ ίπί-τ:υχ. 1:ήν ΙΙθιjlωσ(ν 
1:0ΙΙ, δτιχν cιΙ ψ9)φοι τΑ., διχιχστιί)., ίδημΙΟUΡΥ"ljσcxν πaρ(
πτωσινΙσοψηφΙct,: Ή ψηφΌφoΡ(~ dad . φrίίpo_ "ιτο 
βιΙScιΙω; ίΥ1:.λιϋ, διιiφoρας; 1:7), «,.σ χWμοv. '(τ. Ι. 
διό Kλήρoυ)·..ofι ψijφoς iΧΡ"ljσιμοποιιΤτο ' ΧΙΧ1:ά. τc1ι, Ι(
και" Ιν 1:0Τ, διχι:ισ-τ:ηρΙοlς;, 6 δί xτίαμo~ xιxτc1ι 'τήν ίχΛο
Υ"ιν ' τΑ., ΙΙρχ6ν1:ων, ΑΙ ΧΙΧ1:ιχδιχιχστιχιι! : 1pIJφof , fισι:ιν 
'νΙοτ. -τ:ριιπημίνιχι (anevnlfμaιrσa, δπω, ίλ'Υον';ο) πρό, 
.b'όλιστ'ριι,, ' διιίχρισιν ιiΠό '1.'1 ιiθIpIIJ1:lxιϋν, '«(:τι_; 

' fιqcxv nlιt,.a, (δΙν 'φ.ρον δηλ. δπήν). 4) ψij,"" bcx-



ιiJιιω-tfω 
~--------------~----------------~~--~----------------~------------------
λιί~o ίν(o~. αιχομ7] χ«Ι ό τόπος fν8α διεξήγετο ι'ι 
ψηφοφορΙα (δπω~ π_ααο& έ)(~ι.εί~o , _νΙο-,;1 xaι:Ι ό τό· 
πος, fνθα έπαιζον του πεοσούς). 
Έτνμ.: ψiiψοr, ~ωp. ψίiφo" λεοδ. ψσφι)'~ ' (xαι-,;όι 

τό Aιi,')'ξ)' et' Ετιιμ . βλ. ψάμμο, ' πιχράΥωΊ'ΙΧ: ψ,lφί
ζω' ψ,lψί,' ψήψιαμιχ, ΥΟΡΤ. ψα.φ,μμιχ' ψ,lψ6ω' -,;. Ι . 
έ; ΙΙΧΠ. ~ιΙ;. *bhsa - πaι:ρ~).}.. 1:τϊ *bhse-, πιρί ών βλ. 
ψάω, ψάμμο,. 
ψήχω, με).λ. · -~ω, ίΧ 'tou ψάω (ώ. αμ';"ω _χ 'tot) 

ομάω ΧΙιΙ """ω ίχ 'tO& "Ιω) ' ψaυω, θωπεύω, τρΙδω, ξυ
στρΙζω (Ιππον), όπομ6σσω, λιχτ. demuIcere.- l , φθεΙ
ρω διό της τρι6ης, κατατρΙδω είς λεπτό μόρια, ό
ποτρΙδω, έξαλε/φω. [~ι' ίτιιμ. βλ. ψσω]. 

.IΙι'IΩ, ~ωρ. tιάδδω, με).}.. ·σοω (ψΙCΊ,)'-ψα
JCcίζω (βλ. 'λ.), 2) παΙζω, πηδώ, οκιρτω, διασκεδά
ζω, EtμaI εΟθυμος, άστειεύομαι, 

·Eτv,.., λaι:x. ψιάδδω (=ιiττ. *ψισζω)' πρδλ. '0-
σux. «ψ.σ· ""ισ, yaAolιxoμιx, παίΥ"ια. · OXO'tIty.'

' -ι:υμ.· 'x«'tci' -ι:ιν«, συπ. -,;ο!. ιψ,ααlJ.αι· έψ/α (βλ, λ.λ , ) • 
• 1δ8ος, ίων. "ι:δος, 'i)' OτρGιμα (πλέΥμα) tlf< 

&ύρλων fι σχο/νων, ώ, χαιΙ , ν!lν ΨΙα80ς, «ψ6θα», 
λ«1:. storea ' [ΟΧΟ1:. έτυμολ.] . 

• ιά8ως, erop. «!~ πλ7]θ, 1:06 tp{ιxlJ.o,. 
.Ιάς, -ιfδo" ofι (tplQJ)'=tpιxxιXr 1ι tp-xdr (βλ. ).,), 

., χ«Ι ν!lν ψεκ6ς, «ψιχ6λα), ρανΙς, σταΥών 11 Ιν '1:/j) 
πλ7]θ., σταΥόνες 6ροχής, «ψιλη 6ροχή). 

·Eτvμ" ψ,ά,' πριϊλ. ' Ήσυχ. cψ,άζ_, ' ψαχσζ.,., 
«tpl«xιx' ψ«Χάδ«», cψ,ζομ",1, χΑαΙοναα. (Ι αιπ. 
*bzhi- (βiσ, bheseH' βλ. ψίω, tpcic». 
"ΊΩ, 'iι tiω· ίΧ '1:0U πρώτοιι Ιχομιν μιΗ. ψ,φ, 

παιθ. πρχ , Ιψ,αμιχ, ' ax οςο& ψίαι Ιχομεν i6p. «' ιψ,
αα, μ'σ. με).}.. 'Ptaoμιx, ' ώ, '1:ό ψαιμζω (βλ. λ.), τρέ· 
φω, τρέφω διό τού μαστού, θηλ6ζω ' 'iι=noτίζω (βλ. 
λ.).- ώ; μιiσoν , μσσω ,- ώ, π«θΤΙ1: " τρέφομαι [σΙΙΥΥ. 
το!, ψωμ6" ψωμΙζω, r.te. e! χαιΙ 1:0Τ' ψΖξ, tpJ"lo,,). 

ΨI8iiρ'ςω, ewp. ψι8υρiσδω· μιλλ.·Ιαω, ά1:Τ. -ιφ 
(ψΙfJvρο,)' ιb; χαιΙ νίiν, ψιθυΡΙζω, όμιλω χσμηλοφώ
νως, όμιλω εΙς τό οος τινος 11 ώσ. τον80ΡΙζω, «μουρ
μουρ/ζω). 2) έπl παντός θορύ60υ, μαλακοΟ ώς ό 
Ψ/θυρος, οΤος εΤναι ό τQν φύλλων των δένδρων, 
σειομένων ύπό έλαφροΟ όνέμου' θροΤζω. 
.ΙΗρισμσ, -ιxr-o" οςό (tpJfJveltQJ)' ιb, χαιΙ ν6ν, 

Ψι8ύρισμα, τό ΨιθυρΙζειν, τό όμιλεΤν χαμηλοφώνως, 
2) πδς ~λαφρός fιxoς fι θόρu60ς, τό θρδίσμα, ό 
θροΟς (των φύλλων π, χ. δένδρου, σειομένων ύπό 
έλαφρδς πνοης .όνέμου). ' 

.Ι8ίiρισμ6ς, δ (tp,fJvllt,.), dι, χ«Ι ν6ν, ό ψι8υ
ρισμός; τ6 Ψιθυρ/ζειν, τό όμιλεΤν χαμηλοφώνως 
(ψιθυριστ6) . 2) ό Ψι8UΡισμός ouκοφαντΙας, τό συ· 
κοφαντεΤν, τό λοιδορεΤν. 3) έλaφρός ψόφος, 
8'ρούς, θΡ6ίσμα. ' 

tr8iiPΙOTIίς, -otί, δ (ψιΘVelζ.)·b , Ψιθυρlζc.ιν Ι ό 
δια6όλλων, ό συκο<Ρόντης. 

ψt&iίρσς, ο,,' ό Ψιθυριστίκ6ς, Ψιθuρlζc.ινllσυKoφαν
τικός.- 11 Jι~ oUo. d ψΙΘVρo,=ώ, χαιΙ ν!lν, ό ψΙθυρος, 
ό έλαφρός fιxoς 'iι Μρυ6ος, ό θροΟς, τό θρόίσμα. 
Έτvμ.: ψίΘVρo,' ψ,θ"ρΙζco (-lαδαι)' ψιθύζομιχ,' 

ψ,f)ύρ,αμα, -μό,' , πρδλ. Ήσυχ. «ψέδνρα' 'PlfJveo,., 
cψ,δ6".r· δ,άβοΑοι, tplfJveoJ., cσoΙ/hιι;' 'Plf).veor, 
ιΙΑαζώ", δ,ά βολο,.' χαι1:ά 1:ιναι'ό ΙΧ προσφ. .ψvf)...) 
:tp,f)... Χ«1:" Ii'ιομ: χαι1:· lΙλλου. _ν ~φ ψ-,f).- 6πόΧΙΙ1:αιι , 
'Π'Χ1:. 1:06 Iaι:π. "'bzh-, bhs-, μΙ1:αιΠ1:. βαιθμ. ιχ τοl1 
"'bhes- 'tou Βν 't/ji σαιναχρ. bhόstriί (όσκός, φUΣητήρ), 
bbbhastI (φυσω). ' 
ΨίΙ0-μcτρ'σ, ofι (ψι1όι;+μέτρο.)· ή ήΡWΙKη (έιη

κη) ποΙησις, διότι Μν συνωδεύετο , όπό μouoικης, iν 
ιiν1:ιθ':l5Ι πρ6, την λυριΧήν ΠΟΙ7]σιν . ' 
.Γ λΟΊ, ", 6,,' Χυρ. ό 6ποτετριμμένος (dι, Ιχ 

'toi! ψάω, ψ~ω), l5θaν ό διό της τρι6ης όnoμεΙνας 
γυμνός, ό6ΠΟΥυμνωθε/ς, γυμνός 11 μι~c!t Υιν., ό όπο
γυμνωθεlς 6π6 τι Ι ΙπΙ χφραι'ό, ή 6ποΨιλωθεΤσα όπό 
τό Μνδρα της, ή 6πομε/νασαδδενδρος, δδενδρος: 
φι1'; CΙροα,,-όΥρός (Υιν, fκτασις καλλιεΡΥήσιμος) 
δδεν,δρος (ΧΡ7Jοιμοποιοuμινο, etc!t OL1:7Jpc!t μόνον) Ι _ 
110'; , μΥσ ~. ΜαΙ ψι1ό" = πεδιός μεΥάλη (έκτετα
μένη) καΙ δδενδρος R fι πλ 'ijP7J, Ιχφραιοι, ,ιι φ,l'; 
,.",,'- ('Hρo8.)-yι"l δ&:νδρος.- • ιπl ~.ων, ό 

Υυμνός όπό τρΙχος, ό cπιφoύμeνoς τριχώματος 
δτριχος, ό Υυμνός όπά πτερ6, ιπού δf;ν lχει πού 
πουλα», «6μ6λλιαστας), γυμνός, λcr.τ. c&lνuι: Ιβι, 
ψ,λή κεφαλ",,=η ' 16ις ή μη lxouoa πτερό' εΙς τήν 
κεφαλήν, η .φαλακρ6. 2) Υ8νιχω'ό, γυμνός, μή ' κε
καλυμμένος, όκόλυπτος U μl'tόι Υιν., γυμνός όπό τι, 
έστερημένος τινός, κεχωρισμένος όπό τι: ψ,Αή 
αώματοr olίoσ ι) ψνχή=ή ψuxή ούσα κεχωρισμένη 
όπό τοΟ σώματος 11 'P,At} ~ρ6π" - «Kαρtνα) χωρlς 
τός έKατέΡWθέν της σανΙδaς, ισκέτη καρένα» 11 
'P,At} f).elδαξ=μαρούλι, όπό τό όποΙον Ιχουν όπο
κοπή τό πλόγια φύλλα.- • 'ν ~φ «ΤΤ. Π8~' λόyqι, 
ώ, δρο, 01:Ραιτ., οΙ ψ.10ί ('νν. 8n10J'!f) = στρατιωται 
έλαφρGις ώπλισμένοι (τοξ6ται, oφatoδoιιι}ται), ουνΦν. 
't(jl Υιιμιιι}τ., (βλ. , λ.) xaι:ί ιi.ντΙθ . 1:/j) ιJπ1ίτιιι (βλ, λ.) ') 
ψι1όι; rnno, = ό δνευ lππσσκευης Τπποι;, ό'· δνευ 
σ6γματος n Υιν., δοπλος, γυμνός, 6νυπερόσπιστος. 
-:- ιν φιΑόι; 16)'0ι;-ό πεζ6ς λόΥος, ό στερούμενος 

. τοΟ γνc.ιρ/σμaτoς τt'jς στιχουΡΥ/ας ,(Ιν "ν~ιθ'σ" πρό; 
~,)ν noI7Jotv) Ι ιbσ. ψιΑόι; 1670' - όπλοΟς λ6Υας, ό
πλοΟς Ισχυρισμός δνευ όποδεικτικων έπιχειρημ6-
των. 2) 'P,At} nol"αι, .... 6πλi'\ πο/ησις, δνευ μouσι
κt'jς 87Jλ., 'ι. Ι. 'Ιι ln,x'; ΠΟΙ7]αι'ό Ιν CΊν1:ιθίσ8Ι πρό, τήν 
1veIxJj,,· πρδλ. ψι10μaτρΙσ • 

• Eτvμ.: ψ,Αό,' ψΙΑαξ, -αχο, (δτριχος, όγένειος, 
σπανός)' ψιΑ6αι (Ιαιπ . *bzhi- (*bh(e)sel-' βλ. ίν ψιfω . 

tilw, μελλ. -άκιco' παιθ7]1:. πρχ. ,lψΙ1αιμιχι (ψιΑ6,)' 
χυρ. άnoτρΙδω, ωΙ δή όnoτρ/δώ τός τρΙχας, καθιστω 
yuμν6ν, όπoγuμνώνc.ι, όφαιρGι τός τρ/χας, κ6μνω 
φαλακρόν.- π~θ1j1:" όnoγυμνώνoμαι, γ/νομαι φαλο
κρ6ς.- • μl'tc!t Υιν.; όπσστερGι τι (να) άπό τι, άπο
γυμνώνω 6πό τι, όφαιρGι τι όπό τι(να) υ ψ,Αώ τι"α 
τ« nΜίατα ή, ~μacoι; = όφαιρGι όπ6 ηνα τ~ 
πλεΤστον, μέρος της δυνάμεώς του ίl Υιν " τόν 6φ/νω 
Υυμνόν καΙ άνυπερ6σπιστον. 2) άποσπω τι άπό 
δλλο τι, «τό μαδώ», cτό γδύνω) U ΠIιθ7]~" όφαιροο· 
μαι 6πό τινος, 6πασπωμαι όπό τινος: "e~ιx lψι1φμ"α. 
~φ" ιJo.iOJ'!f -- σ6ρκες όπεσπασμέναι όπό τό όστδ. 
. .ίΙώς, Ιπιρρ. 1:01} φιΑ6,' 6πλGις, μόνον. 
, .ιμi8ιoν, tιμιδος χλ •• , μΤΥν. ~όΠOΙ άντΙ ' ψιμν-
f).JO'/1 κλπ. ' 
.ιμύ8ισν fι .lμμύ8ιον (Χ«Ι μtΥν .• ιμf8ιoν), 1:ό 

(ψΙμvf)σr)' τό λευκόν τόο ~oλύ6δoυ, λ!Σ1:. cerrusa, 
χΡησιμοποιούμενον ώς όλοιφή διό τήν λε:ύκανσιν 
Τi'\ς έπιδερμΙδος τοΟ προσώπου. ' 

.ιμiί8ι6ω, μιλλ. -άκιω' όλε/φω διό ψιμυθΙου, «φκια
σιδώνω) U μjσoν, ψιμvf).,οi'ιμιχι τό nρ6αωnσ,,=xρη· 
σιμoπoιGι ψιμύθιον δι6 τήν #;πιδερμΙδα τοΟ ' προσώ· 
που μου. 

"'MY~.OI, 6' 6 ρι~ιxό, τόπο, 'tOIl ψ,μνθιο" 
(βλ. λ.Υ τό λευκόν τοΟ ·μολύ6δου, μεΤΥμα έξ 6ξει
δ/ου τοΟ μολύ6δου καΙ όν8ρακικΟΟ 6ξέος, ' λ«1:. 
cerUSS&, ΧΡ7Jσιμοποιοuμινον dι, λ'υxαιν~ιxόν -ι:fjς πι-
8Iρ~ιeο" ιφκιασ!δι). ' 
"ν, eιop. άν-,;Ι "φι'" ., .Ι ι1ντι σφι. 
"νομσι, άπ08: όπορρ/πτω τόν καρπόνπρ!ν 1\ 

ώριμ6σr:ι (ίπΙ τfj, άμπίΧου) Ιφ,;"Ομιχ,' ψι"σ" -σδο, 
(πρδλ. Ήσυχ. «οι"σ" ιJ φlJ.αρτι"ή.)' πιριίχίι " προ-

' ιρχ6μινον ix '1:.06 φθ6ποιι Ρ, πρδλ. Ήσυχ" «ψΙο,,' 
&nΦΑ.ι ... (φΙοι, μ-';Υν. τόπο, άν~Ι φf).Ια,ι;), Cψ8lll~Ι ' 
φfJ._le.a." «φaa-ίί.'"fJ.άι· neοχατ«Ααμβ6.".'''. '(: φf)ά
_γ συΠ.Ιρcrι -,;/j) ipf).l"t» (φ- "ντΙ φfJo-) πρδλ. KPTj't. 
,,,Ι'Ι'Οnο,-φfJ.l,,οfrΤοι;]. " 
, "'3:, δ ' χαιΙ, 'ιι, Υιν. ψ,,,6,"όνομ. Kl7Je. ψί"., (ψΙαι)' 
μικρόν τεμ6χιόνδρτou, «ψ/χα), «ψ/χουλο) •• 
"πl·-οΙπσ (βλ. λ.), 60uκολικόν έπΙφθεγμα (~ 

, ταχέως, εύθtως, xz~c!t 1:όν 1:χολ; 11' θιοχρ. ~, 45), 
.ιπσκ6ς, 6, fι .ιττάΙUΙ, '11. dι, ωΙ νΙΙν, ψιττακός, 

«πσπαΥ6λος). " , 
, ·Eτvμ., ψ,παΜ6" ωl φΙ~~αMO', χαιι "ΙΠΩΜ6".1 

βΙ~ταxo,' ψιτ~σM,I, ωΙ Q,~tdM,,' e'''7J Het,"«yνcbo-,;ou 
, προιλιύσιω,' πι&ντω,) λ«,;. psIttacus) vloYlPJi~;: Slttlch, 

til'ov, τ6, 6ποχορ. '1:01) ψΙΙ (βλ. λ.). ' " 
.,ω (Α)' άόρ, cr.~ ΙψJφcι'-ψΙ'. ,'(βλ,' ).:~ ' .f .. (8)" οονl.τ. παιρ«αχ. ος0ν ψd., ;p4Φ, , 'φJtZΩl 

(δλ. λ. )..), οχ/ζω ft κδπτω εΙς τεμόχια" κατClτρ/ι3ω I1 
λeιalνω, λεπτύνω'1 δθιν, μασGι. ' 



.• svμ.i. ·VIi~·tpQ,: ' Ύa'. "ψ.ιό,· 'ψlι;rr 16ιr; οημ. )· 
.,ιι·σ,.,.· · .. Υο,,(ιcn. '-Iιιhϊ', -bhsi-,' μa~αιπ-ς. βαι9μ. ' 
(-bh(.)ι!I-: "~σxp. b6bh&ιtl, 'λλ. φιlΊ~,. Ψ'tJClf. 
φιιιι.· Ιλ. ψ4 •• 

... ,cιι'ς, If. ό. (ψό,.,)' ό φιλόψοΥος. ό όνο
nQv νό Ψtvr:Uνό ιtατηγoρl1, , νό ΙCαταιφ/νr,ι), φιλο
Kστr'ιYOΡOς Ι ΘξfOς ψόγου, όξιόμcμπτoς. 
t6yιoς, σ, ... (ψό,ο,)'φιλ6ψονος, φιλoκατr'ινo-

ρός.- Η όξι6μεμπ,τος. . , ; 
t'IcN;, 6"'_ψόφο, (δ).. λ~).- • =ψό10' (δλ. ).,) Ι 

όκα8aρgfά. 
. 'Έnι';'., φόΒο," πjιδλ. 'Βσυχ. ίιφ4ΙΗ,' φΦιcι, .... , 

. Ησ",οΙσ., «ψotHo.· .Ι~""'..,..~ψo"6tι· μ.ι1σ .. . 
χαιτά. -ΙI~' h -ςοδ φό10r xαι-ςcJι; lΙισλιχ-τιχη, · μaται~'λ1ιν, . 

. ιb, -ι6 J_cry .... · ,Χ 'τοδ "'Ν, ... · πρ6Χι, ται, lI,Iλ~ .. '1 : 
ρl~ h-ςιτ. ix' oςfj, bhes- (σαι~αxρ. bh&ι--κονιοπoιQl, ; 
διτaρ σIίμ8αιΙ~ιι χαιl ι~ τ~ ,1.' ψόJ,o, (=σlθόλη, CKQ-
ΠV!ό. (Ιαιπ. -bzh-olo·s)· Ιλ . "... . . . 
,,16cIς, e .. oa, etι (ψόΙ0,)' σlδαλώδης, K~, 

πλήρης σleόλης "ι KσπvoCi Ι in! τοll xιpιxuvoll, ώχρ6- ' 
μσuρoς (βoetoς έΡU8ρoO χρώματος) Ι ~~τΙ&_ -ς' ... . 
",κ (-6 ταxΈΩC; διςιττων) 11 ιίI~. iκΙ δψι_" ΑντΙ&. τφ 
σΙ~ (δλ.λ . ). , 
Ιolo-.oμιιfσ, 'iι (ψόAOr+HOμm.)· μεVΑΛηγφσ 

(<<μεΥόλσ λόγισ. πού ε1ναι xωρlςπεpιεxόμενoν, 
σόν καπνός)' πρΙλ. Σχολ. ('ν ·Αρισ-ςοφ. Ίππ. 696) 
cψol0HoμnΙσ.· σΙlJoσIoHoμnlσ.. μ,.λoιJo~Ισ.. '"" 
,..I,l)'ο,{σ., _π"οί_ Ι _ενός Mρu6oς, παραφορό 
(μσγΙσ, λύσσα) έξατμιζομένη καΙ όΠOλι'\νouoα εις 
τό μηδέν . 
.ο' λΟι, δ' σlΜλη, κσπν,ός,. όots6λrιι ότμός n πΙ 

χ.pαι:.ι~oσ, 6 μαuρΙζωv · ό.kλό μι'ι κα/ων. . 
Έnιμ., '1610,· πρ8λ ; Ήσυχ. «ψeΙό,' σl8σ16Ρ' 

ψοl6el, (δλ. ~.)' δλ. φΙψσ10, (πρδλ. χαιl ψό63' u). 
toφιω, μιn. -ιtoφ' ΊcΡΧ. Ιψό"οσ (ψόφο,)' ποι" 

ψόφον, δημlουΡΥώ βόρU60ν, ",χω, 8oρu6ώ, KΤUnQ, 
πσταΥώ, λαιτ. slreper.1 έπΙ τοci eopύδou .ΤoO παρα, 
γομένου δταν όνoΙyr.ι Kανεlς . τήν 8ύρον t0ω8EV, 
ψοφώ ~ ... ,." (ΙΙ~ ιi~-ς,θ'αιι πρiι, τiι Χόπ ... fι Ν,Ο". 
n). ",σ-κρούω την 8ύραν, cxτunώ τι'ιν πόρτσ., 
tξω8εν διό νό μοΟ όνοlξουν): ι, σΙ lHι'fJ' m .. ., 
ψοφοϊ •• - δν όKouα8ι:\ ό . τριγμός πώ πσρόΥετσι 
δτσν σΙ eύρo. όνΟ/Υωντσι Ισωβεν (λαι-ς. .1 cr.ρul .. 
senl for.s). 
ιoφe-ΔC~, Ι,. Υιν. -IOf(Ipόφor+ιU.o,)· ~ καιl ~1I~ι 

ψοφοδεής, 6' φο6ούμενος κσΙ τόν έλόχιστον Mρu
δον, 6 τρέμων κσΙ έκ τοΟ έλσχΙστou eoρόδoυ, ό 
εις ΔΙCΡOν δειλός, ό ιφaeητσιόpης». - ΙΙπΙρρ. -efir. 

to.o-ΙΙlΙδfι<, e,. yn. '.0, (ψόφοr+μι}ιJo,)· 6 μq- . 
χανωμενος ψόφους (Kρ6τouς); ό .όΥσπών τ.«ις '80-; 
ρύδouς, ό προξενQν ~,IXιρu6Φδnς. ' 

.0'.01, 6' πδς δνσpeρoς · "xaς, . eόρueoς, κρ6-
τος,όκανόνιστος i\xoς (μη παιραιΥ6μ.νoC· :rι~iι 1I4~0~1· . 
χ1), IΣIpLoIILxfj, χ,νΥιαι_, '00 ΙΙ'ρσ,)ί ι., 4ντιΝσ..ι -ρiι, 
τ-ην Ιναιρ8ρo~ .φιatή" Ι Υπ., Mρu6oς, ~xQς, ),αι-ς. sl'.· 
ρίtuιl6 τριγμός 6 ύπό 'όνοιγομένης eύρας παρα
γόμενος. . 2) όπλοΟς i\χoς, κενός '~oς, 'PιIόιi\· 
χος "ι eόρuδoς (xι~iι, ttIPLIxojϋYOUj) Ο'ηλ. Ι~ιυ ιιιρι. 
αμ'~η, -ςι νiι, αημlιαΙαι, ή tI""OIi'~oU ' αllOποβ) ·11 ·. o~ 
ψ6φον OW Ι" ο .. ,.φή;,,,=τόν δόρ(ι6ον : ' πού fKQ
μες δέν Μ τόν έπΡόσεχα κδν (διν .... ιρ,peφoY xI~ 
'0;1'1 x.φαιλη~ πρό, ,όν .I6ι;υδ6~ σου) Ι Υ6φ0.-όπλοΤ' 
ήχοι, κενοl "χοι, δνευ έννόΙος (jιay«i.0\ ~6μΙΙ_, 
!,aYCLAonp.ItIIt, λ6;ιl" 'χαιΙ o~'ν πλ~~) • . : . 

Έννμ.: ψόφο,' ψοφι.· πι;δΑ: 'Bσux.~ ....... ,ι". 
"δινβο,.. 4(ψool)άUe.,,· ψoφeίtι_ . σ1!Ο'τ. '-ςuμoί ' .. 
~ιθ. c;uyy. τ~ 'χ τοll ~D .. IΣIItOL,lIi'ν-a ... αρl ~, Λi. 
ί" ΨΙ"., (ΙΙ~ τ'λιι). ; . ' , ' . 
to.-ώιικ, e, (ψόφοr+eΙι10,)' πλι'ιρης ψ6φau, 

eoρu&:ιδης, '6 πσρ6Υων "χον, ι'ιχηρ6ς I · noμπc:ι&ις, 
στoμφc:ιδης, φωνασκός . . 
ti't:::a:πι;φ. παι8. Κορ. Ι' τοδ ψVx. (ΙΑ. )..). . 
tiiy , ltαIl. μaλλ. τσδ φι'ιJιClf. 
~.,6ς,: •• 6.'-""όι φλ. λ.). 
tιίδρcιξ, ·ΙΝ.,. δ' λευκή. φλύkταινα tnI . τοΟ δ

ιc~ Τι'\ς ρινός fι τt\ς γλώσσης,φλύκTαιν~ .τoO ψdr '. 
, δouc:. δ,61:Ι ί8ιφι;ιΤτο δτι iδ-r,μ,οuΡΥιrτο ix -ς.Ο ψ.ύ~ 

δο",, ·) 6θι" .• 'Ψ'?'eι4=ψ'vμιι (~λ. λ.). . 2) YIV., φλύ' 
κταινα, Ιλκωσις, έξόν8ημσ . 

• ΙΙννμ.1 ψ{ιι1,.ι; ~HIO"" ψινμιι ι αυΥΥ. -ςοΣ; 
. φulι6" .,.w.. 
tuI,~ cί, δ,. (ψtίθo" ψ."ι10μσι), μι,,, παιγαιλλ . 

τυ_οll ψu6ιι6"-Υιewιj, (βλ. λ.), cb, χlιΙ ~!I~ ψεUΔι'ις, 
.ψεύτικος.· " ψευδ6μεγος. 

tδ8iις, ί, (ψtίθο,) ' =ψιvlt;, (βλ. Α.), ., χαιΙ νΙΙν 
ψευδής ; ψευδόμενος. . ., 
. ... ~, -ιο" t6. παιρrίλλ. 'tUItO, 1:00 ""Νο, (βλ . λ.). . .• _, -i#,o,. δ ('l"iXQI) ' ΨUKΤΙKδν ό'ι'γετον, έν 
c:ι Νύχετο ό 01νος.-. 11 ίν τΦ πλη8., οΙ ψιιHnι,e~ 
-σκιεροΙ καΙ tπoμένως δροσεροl τόποι, δπο .. χlll-ς· 

.',ιυΥον ·χllτiι .w θιρ,νc'.ι χαιύμαιται πρiι, ιiναιψuχi)ν. 
tu.τiιριov, -ςiι (ψνΝnf,)' σύσκιος δροσερός τό-

πος (ΧΙΙ;Ι . o~. toD 'πομ. ). • · .... nιριcις, ., ο". (1pvHn;,)' 6 ΨUKΤΙK6ς, δροσι-
στικός, ό όνc:ιψμχων, σUQKΙoς, σκιερός. ' . 
. .Υ· λλlιι.·, -11. yav . .",' 6 ψύλλος, τό .yν_ατiι". "'4-
xλητιxώται,o~ ΙΗομον, λαιτ. pυl.x i"ll&ns. 
Έννμ. , ψtίll~ (IαIK.·bzhυlj&, 8bhsuLja), δ_,. φiιl-

10,' πllλ·αλαι·~, bliίch&, .λι8. bΙusά, λΙΗ. blus&' πρδλ. 
ααινσχρ. ρl{,ι'I..(ψύλλoς~-4ι;μ. lυ (bhIus- fι pIUS-), Ααιτ . 
ρol •• (ψόλλος), παιΑ·Υιρμ. "δh, νlO·Υιι;μ. Floh' ie ίαιπ . 
8b(h)lus·, ·b(h)ιuI-, ·ρusΙ-, μιτ& . μιταιθ'α. φθ6ΥΥ_ν. 
1141 ιiHαIyfj, 1:oiί ci()XLXD.iJ, φθ6ΥΥου xιiρι'l .~:paινΙαι,. 

tιίAlιo." f) tulIIo~", t6' τό ΨUλλ6XOΡτoν fι ψυλ
λο8ότανον. 
tulAO-Toξ6ιIΚ. ·ov, δ (ψt'ιUc+I'Ψι",)' Xcoμιxή 

λ~. · ιςαιρ* ΛΟμχ,αινφ. OαX,lμαι~ιoμi~η χαι,. 1:ό I_so-16"",,· τοξόταl Ιnnόζovτες έπl ψύλλων. 
t8ξσσσ, tιιλ, μτχ. ~oρ. αι' '011 ψtίJOll. 
tiξις, ·e.r. fι (ψtίJOll) ' τ6 προξενεΤν ψΟχος Ι ~ 

1ι4Ι ' ~σν, ψΟξις, 1;ό κρύωμα, τ6 cπόΥωμα), ιiντΙI. τφ 
...,μό..",. 

·tuττi·-ψl~sa, 01 .. 1,. (βλ. λ. λ . ) . 
.. t8ι-δΥωΥΙω, μιΗ. ·tfo. (ψvxσycιoy6,)' όδηΥώ 
τός ψuxός τών νξ:κpQν εΙς τόν • *δην (ΙπΙ τοll Έρ

'μοδ), τός κατa6ι6όζω εΙς τόν -*δην.- ιι όνακσλώ 
· τός ψuxός έκ τοΟ' *δou διό' βυσιών. · 2) μτφρ., 
προσελκύω τός ψuxός rQv ζωντων, τός 8έλγω, τός 
σαΥηνεύω, τός δε:λεόζω, · λαι1:. &lIlc.r., p.IIlc .... 11 
ΙΙν xαIxij ΙΙνν., . όποπλανQ,. πσραπλανώ, παρασύρc.-l, 
cξελογιόζω., έξσπατώ. :. . 
tiίι-Ιyωyfσ, t. (ψνμycιoyΙ.)· ι'ι διό μσΥικQν μέ

σων όνόκλησις τών ΨUXώ'o! έκ τοΟ ο *δou. 2) μτφ;ι., 
ή πρoσέλKυσlς: τών ΨUXων TQv ζωντων, ή πει&:' 11 
1Ι486λου, διασκέδασις, τέρψις, εόσΡέστησlς. 
ΙΟΙ-ΙΥωΥ6ς, ό,. (φvn +-Ι)'ΟΙΙ)' ό όδηγών τός 

ΨUxός τών τε8νεωΊ;ων '.e;Ic; τόν ιc:ότω Κόσμον (ΙπΙθ. 
τοδ ΈρμοΟ), cb, τiι ψvxo~oμnόι (β},. λ.).- Ι ό δι' 
έξόρκιoμQν: ~~~ μαyιlςcfιy μέσων ' ανσίtσλQν έκ τοΟ 
o,*-δou τός ψuxός καΙ έ~τών ούτός, ό nρoKσλCιν 
τούς νεκρούς εις έΜφΌVιoιν Ι., 0110. • φνzσ~ 

· =νεκΡόμσντις. . 
ΙΟι-Ιιιδτιις, '0., ό (ψνχι) + ιlncιώ.)· ό tξαπα· 

TQv τήν ψιιχήν (fι τός Ψ.Jχός) Ι ιι~ χαιλΙ 'νν., ό ~ 
φραΙνων τήν ψuxήν, .6 τέρπων τός ψuxός. 

· tiiιclν6ς, .• , ό" (ψίiιoc)' 6 ΨΙΙχρ6ς, δ όναψίιχων, 
άναψυιc:ΤΙK6ς, δροσιστικός, δροσερός. 
μιtι; fι (~)' πνcι'ι, . λαιτ . &nlma, ."ρ . ως Of\." 

μεΤον ζωι'\ς, ζωή, πνεΟμα Ι 'l"'tt) r. μ"ο, ,,=ζωι'\ 
καΙ l5όναμις ·1 'l"'Jttn _~ σlΌΙW. - πνεΟμα καΙ δΙος 
ι_ι. nιι AΙoιιOnoν ψvilj, &".u .... -νό λόC!r,ι 
hδΙκησιν δκ!! . τι'ιν όφaIpεetrσσv ζωι'ιν ' τοΟ AIόc:ι· 

· "ou Ι, φιιzt)1ι ~",..,..~ριψoκινδuνεύσας (διακιν· 
ΔUνεooας) τήν ζωι'ιν του Ι μd~,... ,",Ι ψvJίlι
.όγων!ζομαι ~ τήν ζωήν μου (ιτapl ~Φ~' χσl 8aι~ιi
-ςοσ) Ι ... ..,Ι "",ιfι = τρέχω (τράιoμaι εις qιu-

· Υ1'Ιν) διiι νό .σώσω τr'ιν ζωι'ιν μου.-- •• , 1141 νlΙν, 
" ΨUxι\ τό ιrιε;Qμo, Ιν 4ντlΝσι, κρό, -ςiι oGιμα, μa-ς* : '-ιι., ν61φllOlν . ,οΟ.: .6ποΙο .. ΙΙΧΙL'(,Ι (~ ψυχ-ΙΙ) ieαIxOAoulιr 
.,. ΙΙις,~Ι 1Ι4-ςσι.σlΙσlll .., -ς' ο,μΊ (ιΙ,-ςό . ., Χ6σμο., τ ... 
.υx.~) δυλος, δψα.ιοτος, διατηροΟσα tv ΤoUτoιc; 
τηΥ· μοΡφι'ιν τοΟ oώpa'foς' εΙς δ 6νι'\κεν. 2) yaYI· 
.... ή. ψuxή fι τ6 πνι:Ciμα .ΤoCi δνeρώnou Ιιb, ιif1P,j
μiWl,: Ι,,~oι~ί), λαι-ς . • nlm& : ''''''άι~ •• 'P"i.;&H.,.., 



-. Inι=" ΨUxή τοΟ όνeρώπou ε1ναι όeό,,~τoς n " 
δhν, φν~ ΌII.~- K.X.-"O,hnκJ φVΜ' 4πόΙ.-
1. ..... _1& ι ,1",%«1 _1.\8' ι.81'Ο_ηολλοl δνθρω
noι όnteavOV ι &0. χσιΙ iν κρoαφφν~080ιν: ιΙ ,..u.' 
".ιt = ο δυστυxισμtνoν ηλόσμa (ΔUΣΤUxισμένη 
Onαρξις). 3) &0. 'i) ψv~ ., ΙΙΙρσι ,IfJc βοιιλ ήoιCDς;, 
τΙΙV οονσιιοh!μci,C8~ χσιΙ κσι''', .. , xaιl νlΙν ΨUx.ι'ι, Kaρ
δ.ιό ι Ι" τf~ φv%f~-tξ δλης ΨUκης, όπό τό 6όeη 
τι\ς καρδ.ιδς μου, «μt Δλη μου TI,lV ΨUx"ιι 11 n6eoς. 
σαριcικι'ι έπι8uμΙα, δρεξις, δρμ .... - 11 ΏC; τ6 δργα
νον τοΟ ΥοΟ, δηλ. ή κΡΙσις, τ6 λογικόν, '" διόνoίa, 
6 νοΟς" όντΙληψις, νοημοσύνη. 

' tDxiιιoς, ." ο. (φv%!i). ό Ιχων ψuxήν (βλ. λ.), 
Ιμψ,υχος, ζCιν, ζωνταν6ς. , 
.ΟΙΙΙΙΟΥ, '16, &ποχορ. '1011 'ι"'ΧΙ) (βλ. λ.), Ισι,;. 

animul". 
.οχΙκ6ς, ιf, .. (ψv%!i). ό όνήκων εις τι'ιν ψυ

χήν i) εΙς την ζωήν.- U διανοητικός, πνευματικός, 
νοερός, «ντΙθ. τ$ σφμαηx6~. 2) ό όναφερόμε
νος εΙς τήν ύλικήν ζωήν μ6νον, ζωικ6ς, φUΑΙK6ς, . 
«ντΙθ. τφ πνευματικός. 

• υιο-ΙσΙκτιις, -ov, 6 (φvv) + W'c»)· 6 κατα
στρέφων : ή ψονεύων τ"ιν ψuxήν. " 

.Οιο-δοΤΙ}Ρ, ·ijeo~, 6 (ψvxι)+,Ιle»μι)· ό δοτήρ 
Τl'1ς Ψuχl'1::;, τrις ζωrις, ζl!lOδ6της τρόtτoν τινCΙ. 

.Οιο-ΙΙη(ις, ι, ,(φvxι) + Ιιπιϊ,,)' ό έγKατaλει
q&1ς ύπό Τf'lς ζωfις, ό δνεuζωfις "ν, ΔΨUxoς. 
tuι'-ιισ"τις, 'IClllf, 6' (ψv%'H-~"ι~)' ό δι· ή

CιJδCιν (έξορκισμων) όνQΚαλών τό πνεύματα των 
τεβνεωτων έκ τΟΟ· ,t.δov κοΙ έρωτων αιτό ·περΙ 
τοΟ μtλλoyτoc;, ~ xaιΙ νθν νεκρ6μaντις. tξoριιιoτής 
πνεuμότων. · ' 
tιqo-μΙιΙω, μaΙΙ. ~ιt- (φvΖι)+Mdιομαι)" μ6χο, ' 

'μαι μέχρι τελεuταΙaς πνol\ς, μ6χoμaι μέχρις έσχό
των, μόχομαι nερΙ ζωt\ς 'καΙ βανότου, , μόχομαι όη· 
εΥνωσμένως.- • &, xccI '111'1, ψuxoμαxώ, ΨUxoρρα- ' 
Υω, διατελώ έν τt,l έσχότι:! όywviQ τοΟ βανότου. ' 

•• ιο-ηΙΙ"ιις, I~ (ψvxι}+n1cι"ic»)· 6 όποπλανών 
(παραπλανών) τι'ιν ΨUXήν, ό ιι6μνων τι'ιν ψuxήν νά 
πλανόται,ό έξαπατών άύτήν.' 
.Oιo-ηoμηόci, ό. (ψιιχι) + ιA,IUΠCID)' &, xccI νδν, 

ψuxoπoμπός, ό προπέμπων τός ΨUXός rQv νεκρών 
εις τόν • ,t.δην, ό όδηγών αότός έκεΥσε, fι χσιΙ ό 

, έκεΙβεν όνόνων αύτός' εΙς τόν δνω Κ6σμον (ίπΙθ. 
τοΟ Έ~μo(l χιχ! τοll Χ4ρφνο,)' πρl5λ. χσιΙ ΨVΙ01C»f6~. 

• Oιo-ρρlyΙω; μaλλ. -tίσCID ' ('P"loefCIytf~)· cb, χσι! 
'fllν, ΨUXoρραγώ, ΨUxoμaxω, πνέω τό λοΙσ8ια, παλαΙω 
μέ τόν βόνατον, διατελώ έν τt,l έσχότι:! iJywvIQ τοΟ 
&Jνότou, εlμαι έτοιμοβόνa'rος, ' λΙΧΤ. "nim"m "ge, •. 

, •• ιo-ρρlylις, I~. Υιν. -ιo~ (ΨVxι) + 6cιYiίtfflI)" ό 
ΨUXoρραγών, ό ΨUxoμaxQv. ό πνέων τδ λolσ8ια, ό 
πaλαΙων μέ τόνβ6νατον. 
tixoς, ·.o~. τό (φVp). , ~ .ιχΙ ν!iν, ψΟχος, «ψύ

χραι, «κρύοι, KΡUOλ6yημα, «δροσΙάι 11 παγετ6ς, 
«naYWVIiJlt, πόγος 11'" τ, Λληθ., "ψVι8CΙ. wd ψV%,I 
(ιiι, τό λσιτ. f,lgo,a>-riJ Ι:Ιπερ60λικό ψύχη, αl περΙ· 
ΟΟοι rQv χι6νων καΙ TQv, πόγων • ιiιo. ή έποχή τοΟ 
χειμQνος, ό χειμών ι ". ψVXιι-έν , Kαιρcj) χειμώνος. 
"ιο-σσ6ος, ο. (ΨVXι) + ..κ-). ό Ο«ων την 

ΨUxήν, ό ΨUxoσώaτης τρ6ιι:ον ,Ι,νιι, ό αcj(ων τ"ιν 
ζωήν, 

"ιo-τ1ιιlιιjr I~ (φVxι) + ~cιJdf ... ,)· ό τι'ιν +ΙΧι'ιν 
"ήκων, ό έν ω ι'ι ΨUXή (ή καρδιά) τήκεται, τοΟ ό· 
όποΙου ή ΨUX~ τήκεται. 

•• ι"', μιλλ. ·ώσι. (ΨVxιι)" noρέχω (διδω, έμ
~.λλω) ΨUxήν (ζωι'ιν) εΤς τι(να), καβιστω τι(να) fμ· 
ΨUxoν, έμψυχωνω, ζωσγονώ.-. ( .. ιo~) .., τ, 
ιςσιh!τ., ψύχομαι, γΙνομαι ΨUxρός. 

"ι~.Ι.fις" I~ ("",,,,ό, + Ι-"""'ι)' ό dς ΨU
χρόν Οδωρ έμl3aπτισβεΙς (δK~ 6 αKIIΡ.xτιιμhόc οΙ
δηρo~).- n ό διό ΨUχρδς eaφης μcταδoeεlς (ηι 
ΧΡC8μItΤC8ν). 
"ιΡ0-δ6ιος,ο. (ψv",in-ιVιoμot)· , 6 δεχόμε· 

νος έν έauτljι ψuxρό Ι olxo~ ~~o~ -δωμό· 
τιόν ΨUxρoλouσΙoι;, xWρoς έν φ τις λcχιεται tν ψυ-
xρQ όδατι. ". 

tiIS 

tlD8-A0yf8. ~ (1P""'~ + u,ιq)' . _ψuxρός ,λό· 
'{ος, ή χρι'\σις λtξ~ν καΙ έ~εων ΨUxρών, ύnερ-
6ολική ΙKφρaσιc;, μεΥαλαυχΙα, μεγaλonoΙηoις, όπερ-
8ολή. ' . 

ιtDJ,o-η'τιιι:. ... ~ '6 (ψ1ι",όf+ΠΟ~, ρις;. xρ6νtιν 
τινιΙΙν τοll wrl_>" ό ΙΙΙνων ΨUXρόν Οδωρ. 
"ι~ ιι~ .. ("""18)' ., ,χσιΙ νlν, ψυχρ6ς, 

«κρύοςι, δρocxρ6ς, δροσΙCΠl(ός, λσιτ. f,lgfduι, 'ντΙ'. 
τι 6.,ιώΙl ό "",,,,ό,, (iνν. IIΦι)-ιII, •• Ι νllv, ψυ
χρόν Οδωρ, «πανωμtνo νερό ι, λΙΧτ. ~IIda (m. 
ι.φι.) Ι ψv%e4\ 1όVmι, = λούονται (<<παΙρνouν το 
λουτρό τουςι) tν ΨUxρljι ' δδaτι Ι &α. xccI ~ό 'f"U" 
-φiιo, (βλ. λ.).- • μτφρ., ίκΙ πρσιΥμ" ΨUxpός, μό
ταlOς, δKaρπoς, όνωφελής, όνύπαριcτoς, χιμαιρικός 
U ".",ά .Ιxrι - ματαlα νΙκη (όνωφελής), όπατηλή 
ν/κη (δηΙ. φσιΙ.,.,ΙΟΙΙ ~ νΙχη, iν • ιΙ, τήν κρσιΥμσιτιχ6· 
't,lw Νν ιΙνσιι) Ι &0. τρομερός, φρικαλέος, 2) ίκΙ 
κροσ., ΨUxρ6ς τiιν KaρδΙαν, «δKaρδoςι, όναΙσβη
τος, «δπονοςι, δδιόφοΡος, δδυμος. 3) ίκΙ τCΙν 
χρηοιμοκοιούντφν ieCDΥΧCDμ'νσι, ix~~cioaL', ό ΙΙπερδο· 
λικός, μεΥόλαυχος ιι xcc! ίπ' σιilτ&lν τCΙν AieICDν fj ίχ· 
φρCΙαιφν, 1'1 ύπερδολικ"', έξωΥκωμένη, με.γόλαυχος . 
"ιΡ6τιις, 1"',' f) (ΨV",6'nιi)" "' Χ«Ι νΟν, ψυ

χρ6της, ΨUxρό κατόοτασ,lς, ψΟχος, ιiντΙθ. τ, lkιμ6-
nι~,- • μτφρ., ίπΙ προα., ΨUxρότης XOραKΤl'ιρoς, 
ΨUxρ6της αlσβημότων, όnό&:ια, όδισφορΙα. 2>: ίπΙ 
φρCΙαιφν, ή ύπερ60λικ6της, το έξωyιc:ωμένoν .(tξόγ
κωσις) λέξεων καΙ φρόοεων. 
tuJρ6ω, μaλ).. -άHιCID (ψιI~). KQeIoτQ τι .... 

χρ6ν, το όφΙνω νό παγωσΓ,1, " λοιτ. frl~f"cio.-_· 
ιητ. γΙνoμaι ΨUxρ6ς, παγώνω. λσιτ. f,lg.flo. 
.. xρUt;, ί1rΙρρ. τοΟ 'P"ιei, (βλ. λ.). 
.Υ"ΧΔ, μιλλ. ~CID· ιi~ρ. οι' IνιvΞcι' κσιh!τ '., ιi6ρ . 

• ' ΙψVx"".' ιi6ρ. 15' ιψι""" xccI ί.,.,,,,,· πρχ . ..".. 
1";'ί' , πνέω, φuoCι, ' όναπνέω : t}ιca μάω ~σcι
cπσ" ~eiμα tcCΙW8ιt"ήσ8σcι» α:χολ.)-λΙαν όσβε
νως φυσι'\Οαοα.- • ποιώ ΨUxρόν fι δροσερόν, ΨU
χραΙνω, όν.aψύxω, δροσΙζω. 2).., τ$ κοιh!τ., &, 
ωι νΟν, ψύχομαι, γΙνομαι ΨUxρός, παγώνω. κρυώνω. 
Έnιμ.1 ψVXφ' ψV"o~· ψvιe6~' ΨVN.· ψιl7ιVι· 

ψιI%!i. 6 ίν «px'il φθ6'tΥΟ, φ- θιί ήeύνσιτo ν:lι ιςρο'ρχι
τσιι i1l. τοδ Ισιπ . *bih·, ·bhs-, μaΤOΙKΤΦΤ. 'οι8μ. τfj, 
ρις;. bh4ts· , (πνέω, φUΣΩ), τfj, iν τ, αοιναχρ, bάbhastl 
(κρl5λ. tpol"Vl!o-~)· τό 'ι- 'ρμη.,.ύιτσιι xaιθ" δν τρ6πον 
xaιl ίν ""Ic», 'P't-%C» χ 1.. xιι:τCΙ 'ςιν., ι,lνσιι αοπ • 
τ. φiίcr8, &, ίιίν τ6 ,..,. κροήρχιτο διιί μnσιθ'~ 
φθ6ΥΥφν ί. ριι;. , ιρhu- (πνΙω, φuσω), 4ΙΙιί τοll~ο ιΙνσιι 
'κΙ8σινον, δι6τ, δ.., μσιρτοριΤτσιι · lλλofl8ν. τοισιΜ,! μορφή 
τfJ, ρις;η,. ' 
tωUς, 6 (φdφ). 6 nεΡιτεη,lμ,tνος, 6 Ιχωγ τήν 

δόλανον τοΟ οlδαΙou γυμνήν 11 ό λ6γνος, ό όσελνι'ις. 
tωμfςω, μaλλ. -Ισφ, "τ,. ·Ι. '(ycσμ6,). , τρέφώ 

Ιμ6όλλων εΙς το στόμο fινός μικρά τεμόχια, δnως 
ΟΙ τρoφql Tρtφouoι , τό νι'ιmρ 11-δθιν yn., ' τρtφω, 
πaχννω. 

tωlιf~y, τ6, ' 6-01C0P., -τoll.,.μIf· μικρόν τεμόχισν 
δpTC?u, fJ1e»ιώ1 ('λ. Ι.), «δoιJκαι, «μ"ouκ.ι6ι, ΨιχΙον, 
«ΨΙχouλοa, 

tωμ6ς, 6 (0'-, φιCΙD)· 'τεμόχιον δρτou, ' ιι-
ΜΌC. «t3oUκα; δouK1(:ι, μnouκliJlt, «κομματ6κιι .ιιρ. 
κρέατος fι δρτou, I\ , .. μοι .ι.ltόμcο,-τεμόχια 6ν
βΡωπΙνης σαρκός. 

tώρcι, Ιφν. tώριι, 'i) (.-, φdφ). &, xιiί νlly, ή 
ψι.:ιρα (τ6 Υνιιιστόν ν6οημσι το! δ'ρμοιτό,) όy~ων 
και ζιίiων, κνηομ6ς, φαγούρα, λσιτ. ιcabl .. , ριorι., 
i~tlgo. ' 

....... l.ος, _, •• (φΦ,cI): .. , xccI vll~, . ψωpαλtoς, 
πλήρης ψc:ιρoι;, «ψι.!pl00μt.νόςι, ', «ψωΡΙ6ρηςι, «γε
μδτος ψc:ιραι, λσιτ.- ιcabl~g" 
, ..,χω, Ι.ν ..... ιω (...,>; : κατατρΙ&ι, ouvτρΙδ,ω 
εις τεμόχια, λcιaινω. " 

...... , KciιpCΙΙΙ. τ6K~ -τοδ φι_ , "λ. , Ι.)· τρ/6ω, 
OUVτΡΙ&ι ~ , τεμόxια, λεια!ν~, . όλέβω [0φa'tat: ' ie 
σιilτοΟ τ4: φa&p, ,"χ.ι, ycσμ6~, ' tpC»fif (-tpCIDfC. 
11.,,) "cι). ' " 



Q 
. Δ, .. , Δ μΙΥα, εlκοστ6ν τέταρτον (Χ'ΙΙ τελευ
ταΤον) γρόμμα τοΟ Έλλην.. Άλφαδήτou' iItltl'JiI Itvctt 
τό tI/.Iu'tGlitov Υρι:iμμGli, XΡYίOtμlυιι ώς; ούμδολον 'toO 't' . 
λου,. τ6 τέλος, 6 fσχατός.- ώ; ιiριθμYί1:. QI'=800, 
ίν Φ ,QI=800.000· - 'tό δνομ!l:' Φ μΙγσ (=μέ'ι'α 1) μα
ιφόν ο) alYGlit νlώ1:lρον XGliI ιi;τa~οijθ1j πρό; ιiY1:LI'JLGliO'tO
kl)y 'toO Υρι:iμμGιiΤΟ' .ου.οιι ιΧπό.ό . Υρι:iμμGli Ο μΙΗgό" 
(=μικρόν 1) 6ροχίι ο)' .ιiρχικ<il; /)5'1 611ηρχι /)ιι:ixριoις; 
μετGli;ίι 'tιίlν Μο ΥΡGιiμμiτων, XGlit εν 1:2.t, ιiPXGlito'tipGlit, 
aItt'YP2.Ι:PGlit, ιiμφό.lp2. (f,?Oν1:ct: 'ΥΙΎ:;cιμμiνGli I'JtιX '1:00 GIi~ · 
τ?~ οιιμδόλou Ο· τό οχημct n Επιο'ήμω, Ilο'ήχθ1j ίν 
'ΑθijνGιiΙ' 'πΙ .0ίΙ ·Αρχοντο, Ε~Jtλειeοu (403 Τι , Σ.) (βλ, 
X!l:! .ιΧ ίν Ε. ι-Β. ,,)'- XGlitιX 'toίI,; χρ6νοιι, 't08 Ά· 
aptGliYOo lίοήχθ1j 'tό XGlil νΟν ίν χρήοιι οχfjμι;ι: μιχρο
ΎΡGιiμμιi.ι;ιι YPGliΙ:Pij, QI (:Χπο-τ;ιλουν &πλού:ΙΤ.8ΙΙΟΙΥ .0000), 
XGliI οl)τω fι . μGιiχρό't1j, 'toO .φθόποιι ίl'Jηλώθη ivGliP.r'0'tI-
ρον XGliI l'Jιόι '1:00 οχ ήμι;ι: .0;. . 

Ό παρaτιβέμενoς πιναξ παρ
έχει τ6 σχl'\μο τοΟ ώ μιyif1o" 
έν Τ(jι ΈλληνΙK(jι (Ιlανε~λην/lιI) 
6λφa6fιτlιl κατά τάς όκολοό
eouς τρεΤς περιόδους: 

L Άπό rQv άpxQv τοΟ 40u 
01. π. χ. μtxPI τl'\ς όπά rllv Ρω· 
μο/ων κατακτήσεως τl\ς Έλ· 
λάδος. . 

11. Άπό Τl'\ζ Ρωμοίκl'\ς KUΡιoρ. 
χ/ας μέχρι '00 ΑύγοίισΤΟΥ. · 

111. Άπό τών χρόνω,-: τοΟ Α6-
(οΟΟτοο μέχρι τοΟ 40u 01. μ. χ. 

ι 

11 

m 

n n 
ςι h ~ G,ιη 

n~ 9. q 
Ρ2 (lσJ 

Ω~ 
μι φ 

ω W 
Α ω i Jι 
wW lUλ 
αι~ nn .ΙΣ 

''Al10ΙQlOΙ�~ ... , σι ", ... τ~ Inl μlflO~' lιa1l
κτοι,) t • ίν 'tfj Ίων. ,iTtGliνt4 ίνΙοt8 σι 4ν'l:! σ t .... 

8οροιιπο, ιiντί '""'QιΠΟ,, clSeIo ... , iν'I:Ι ~Io&'OS'. -
• ώα. ίν 'tfj Ίων. ο!)χ! ΟΠGιiνιιιι,ciΠCΙV1:4 '1:6 ' CD ιiνoςΙ '1:00 
αll t 6ώμιι. ιiντΙ fkινμιι., &'ρ';;μιι. ιίΥ'ι:Ι &'fCιlμσ.- 11 
~ J .fj ΑΙολ. XGIi!. Διιιρ. ouxνdr. 'tlI σι ut'l:Glit IiY'! '1:08 011 t 

ώ2α~ό, ιiy'ti o~ρσ"ιSs .. Μώσσ . ιiν~Ι Mowa, ιcόieo, 
ιiνtΙ HOVI0S', Ιιnώοσ ιiν'l:! lInovoa' "ο. CD _ ιiY'l:Ι 011 
xattGlit ί'Ι 'tGlit,; GIi~tGlit, ~ΙGιiλ. XGliI ίν ,l:Glit, ΧGIi'l:Gιiλή~, τη; . 
'Υ_ν. Ινιχ. XGIi! Glil't. πληθ. : β(!O~';;, β,o~όιιr . . ιiy'tI fleo
τον, fleo~oVs-' ίπΙ πΗον iχoμιν ~ ιiY-Τ1 ~, Υώ" 
ιiν't! 70"'.- ιν ίν ~ Διιιρ. '1:.6 cu ΤP'ΠI~~Ι 11' ii ι 
Πliί~o, ιiντl 'Πιφτο" πιd&'ιCιnι~ iy"I:1 ιqιΙ»~ιo&'o" 
t'Hiίeό, ιiν,l:L .. .,ιSs· . ο!l-τιιι XGlil 'fI xστCΙλ. _ τη; 
Υιν .. πληθ. 2.' ,ιλΙο. ΥΙνΙ-ΤGιiL σ", MOIl0il .. iντl Μο"ο';;". 

.. XGliI Δ, ίπιφών1jμGli ίxφρι:t~oν fκπληξιν, χαράν 1)' 
λύπην, YPGliιpdμIνOν I'J' "''1 '1:11 οημGιiΟΙq. ,l:Gliut'tl οιινήθιιι; 
cΒ (μι'tιΧ όΥομ . . fI Υιν.): cI &'dIσr lyιJi, cI &,1/, &flσΙ~ 
Ο%1l"Ισ" 2) μιτόι χλητιχ,l, ιΣΥIΙΙ InAfj · . Κλt\σις fI 
ΠΡOQφώνησις, ypCΙΙPItGliL I'J' ti t ti "οΙ, ti ZdJ χλπ. 
11 ιiV"i:! χλ1jtιχfj. xat'l:Glit ivIO'tI όνομιιο'l:.: ti φι1ο" ti 
cJio~ .ι.".,. . : . 
'Εwμ.: ti, CΙS· ιlr.· cιt (-AGli"l:. δhI> (Ρλ. λ, λ,)'. 

ώόπ (~λ. λ.), . Βπ (σ~μα όναχαιτΙσεως, σταματήμα
τος Τι παρ::>ρμήσεως, διδόμενον εΙς κωπηλότος) : 
λGιiΤ. δ, oh, ίπιφ., · Υοτθ.. μΙΟ-ΥΙΡμ. δ, OGlivoxp. ϊί, Α, 
ιip~.-ylpμ Q-we, λιθ. Ο' i~ IGli1t, .1[. 

9a, XGlil Δα, ιiouνGliIp. f)la, fι (οι,)' δορό προ6ό
ται" μετό τί.ιν έρ!ων (=μ"lφτ", βλ. λ.), fI fνδυμα 
ένισχυμένον 1) XGliI έξ όλοκλήpou KατεσKεuoσμέ· 
νον έκ τοιαότης δορδς. 2) τ6 δνω καΙ κ6τω ό
ιφον τοΟ ένδύματος, ή παρυφή, τό κΡόσπεδον, ό 
ποδόγυρος, ή «οΟγιαι, ένδύματός τινος. 

'Ε&'1Ιμ. : Φσ (*ώFΙίί t cS'[F]I, (πρδλ. xc! οΤίί, cfii)' 
ιτρδλ.'ΙΙ0υχ. CώlCIl' 'HeCIl, lοχσ ... , "",1_1, ιι,.,.cιι.· 
,ιGιiχιίl; ίθιωρήθη αιιn:. '1:11ι λGιiΤ. QrA (IGliTt. ·δ[υ]ι-Ι[, 
IZyyλ-α~. όr (xεrλoς, δχ8η), ΠGιiλ·nοπ. _ΥΠ (όμμώ· 
δης παραλΙα) .. 
ΏδρΤων, _ο" δ, TtOL1jt. ιiν-τΙ 'RlllcuII (βλ. λ.). 
ΏδρΙώνclος,- ... ; ο. ('RaeICDfI)' ό τοΟ ·Ωριωνος. 
ώας, -σnι" 'ι:ό. a.p. ιiy,l:Ι ofσ" olir (βλ. λ. λ.)' 

. οδς, «ούτΙ»; 
f)Iά, '1,. ίν 'tfj AGlixIIIνtxfI, 6πol'JΙGιiΙριαι, 'tcilν 'ι:ριciιν 

μΙΎι:iλων ι:pυλιίlν ίν ZnCΙp'l:ΊI. 'Ρμηνιυομ'νη lΙιάι τοίΙ «Ηώ
μ".. TtGli~' Ήouχ Ιφ ""ι iνΤLΟτΟΙΧοlΙ:lGli πρ6; tijv πιχρ' 
ιiττ, φι 'I~e'a .. [lΙι' ίτομ. βλ. οΙ,,]. 
ώΥα8Ι, XGlil μιτ' 4YGliotpoιpfj, '1:011 τόνου (jν πιριπτώ

οι: _χθλ/ψιω; 'tij, ,l:aλLxfj, ου).)..) ώyd6', ΧGιiΤάι xpιi
οιν iνt l Φ &,a6ι. 
. ~yμός, -ο", δ (ιltσι)' " ιcρα.ιγή ιι:> CJ !», τό 6οδν 
«ί:> CJ!» 
'ΩΥυΥΙα, iJ' ή περ/φημος έκ Τι'\ς Μυ80λΟ'ι'lας νη

όaς της Καλυψοος.- •• τόόρχαι6τατον δνομα της 
·. ΑIΥύπτου.- Ι. τό όρχαιότατον δνομα Τι'\ς Άττι
κΙ"\ς καΙ BoItJT/cR;' βλ. Κ.Ε.Λ • 

• Ε&'1Ιμ.: 'R7flYI" (ιiPΧΙX'ή αημcιo. «ή μυστηριώδης 
νi'jooςι): ' OGlivoxp. gU'hAtl, ZlνI'J. gAoZAIti (κρύπτω) 
('t6 ίν ιipxfj ιι. πρόθ.): 1UIL"C8 lλΑοο, ItνGlit μ~λλoν ,'ν1j 
λ.'ι; (Ο1jμιτ. xσ'l:GliY~) • 
ΏΥΙΥΙΟς, (σ), ο,," ό όνήκωνεlς τ6ν -Q.ιu'ι'oν. 

ό καταγόμενος έκ τοΟ ΏΥύ'ι'OU, βGιiοιλ'ιιι, '1:91, 'A't
τιχης; XC"l:ιX τοίις; ciΡΧGιiιο'tι:iτοu~ χρόνου; 11 δθιν, παμπό
λαιος, πανόρχαιος, προαιώνιος, όρχέ'ι'ονος. 

ιtδ6ς, l'JωΡ. ιiν.Ι ΦιJ;;S', Υιν. 'to!i φδι} (βλ, λ.). 
wIc, ιiττ ... δf, I'JItxt, 'πΙρρ. ίΧ τη~ IIltx'l:. ιiν'tιιιν. 

61. (βλ. λ.): • ίπΙ τρόποιι, οΟτω, τοιουτοτρόπως, 
κατά τούτον τόν τρόπον D cbo. τόσον πολύ, τόσον 
όπερ60λιιcό Ι 'ν ιiy.ιθ'oιι πρό, 'tό ΟΙΙι:. (ιiνGιiφιρόμινον 
ιΙ, 't& ΠΡΟYJΎούμινGli) τ6 ίπΙρρ. ιWι ιiνGliΙP'PI'tGlit 11' τιΧ 
'~όμ'ΥGιiΌ κατό τό'l όκόλου80ν τρόπον, ώς όκολού-
8ωc;, ώς fΠεται: ιW' ιJμιΙψa~o~όπήντησε κατό τόν 
όκόλοοβον τρόπον. · 2) μι~ιX Υιν" ti&. 7..,.0,,~ώς 
πρός τι'\ν κατογωγήν σου. fως έδQ (τόσον ' μόνον Ι). 
""'7' .• ίπΙ .'ι:όιςοο, έ&), πρός . τ6 έδQ. 

OIcc, Υ' .ν. ttp"l:. το!) o'cJ~cιι (βλ. λ:Ι. . . ' 
~Ioν, '1:6 (φlιt)· (dι;. XGliI v!)ν) cjιδeToν, δημό

σιον οΙκοδόμημα ·των 6ρχα/ων Άeηνωv, .Ιx08'oμ'ί~ 
l1'ν 6π6 '1:011 .Πι"ιχλ'οιι; lIιdι 'tijy l'JιιtCΥlll"('ήν μ_ιίαιΧΙΙν 



ιiyώνaιν, XP'ljaIμOItOI'ljQ'v δ"μ~ ιίι, διχlΣατιχόν . ΙΙ'Υιιρον. 
- 11 eaUta?O~ Ι;Ι5ε10ν ιiV'ljY'pQ,ll ·ίν 'Αθήνιιι, ΔUτιχω, 
τ~, Άχροπo:Sλlllll, 6πό Ήρώδου τoίi 'A:ηιχoίl. 

titlι\, "ι, ουηιρ· ίχ τοο &014;' (~&aι, ΙΙ.ΙIC»)' ., χιιί 
νίίν, Ι;Ιδή, {ισμα, ι:τραΥοjδι», λυρικόν ποlημα 11 ίν τφ 
πλ'ljθ . , λUΡΙKη ποlησις [δι' έτυμ. βλ. ιι.ι&co). 
. titllιιισνTΙ, δaι;ι. ιiHΙ φιJιtHIIOI, Υ' πλ"llθ. apx. 'COB 
οΤ&Ιco. 
ώδΙ, ιiτ:r. ίn:ιτaτιιμ. τιίπο,· τoίl .u.. 
νδιιι6ς, ,;, ο" (Φc'ti)' 6 όΥαπών τ6 ~δε,ν(TI',ν 

ι;ιδήν), ό fχων κλ/σιν εΙς τό {ιδειν, 6 . ήσκημένος 
εΙς τ6 {ισμα, μοuoικ6ς.- έπΙ:ιρ. ·Ηφ ..... ' χιιΙ νΟν, 
μουσικως, όρμονικ"ς. 
ώδίνσς, ιιΙτ. πλ'ljθ. τοll _&lc (δλ. λ.). 
':'δΙνω, μaλλ. ·r"cD· ιi6ρ. cι' dS&r_' (ιWlc)' fχω 

ώδΤνας, fχω π6νον τοκετοΟ, -κοιλοπονώ» Ι μaτιΧ 
cι(τ., τ/κ τω, γεννώ a μτφρ., έπΙ 't9j, μaλΙαοη;: ιWΙ"CO 
H,I,lo". 2) μτφρ., ίπΙ πcιντό, ίαχυρoίl 4λΥου" όλ
Υω, πονώ πολύ, όνωνιω. 3) tργόζoμαι σKληρώ~, 
κοπιόζω πολύ. 4) μτφρ., ίπΙ τη, διcινoΙιι" έγκυμο
νω στοχασμούς (σκέψεις), διατελώ έν όγων/ςι, προ· 
χιι:μ'ναυ νdι iXqIiplll τήν Υνώμ,llν μου έπΙ δυοχ6λου t;'Ij
τήμιιτα,. 
ΏΑΙ·Ι (xcιΙ μΤΥν. πcιpάι ταε, ·Εδδ. χιιΙ Κ. Δ . .:.διν), 

-'"oc. ή' · ουνήθω, xcιται πλ'ljθ., ΟΙ π6νοι τοΟ τοκετοϋ, 
τό ικοιλοπ6νημαι Ι τό τ/κτειν, 6 τοκετός. 2) ίν 
τφ 'ν. O'lj).l •• ". χcι! τ6 προϊόν (6 καρπός) τών π6-
νων τοΟ τοκετοϋ, τό έν πόνοις γεννώμενον, τό 
τέκνον, ό Υ6νος.- • yav., πόσα όδύνη, όξύ δλ· 
Υος, όΥων/α, στενoxωρlα Ι μτφ:ι., έπ/π:>νον έργον 
τοΟ πνεύματος. 
·Ε"μ.ι Φ&lC' ΙWΙ". (·ιWr"jCO)· μ.λλ. · _&ι"ώ χcιΙ 

ιWΙ,oιfσco' ιiyνώατoυ ίτυμολ: αυνήθω, θιω:ιιΙτcιι ουΥΥ. 
τφ &."."",. 
~ηoι6ς, Ο" (φ&ι)+Λ'οIΙco)' 6 ποιων ι;ιδός, 6 

ποιών l)σματα, Qσματoπoιός. . 
νδ6ς, 6, ouvllP. ίΧ τoίl ΙΙοιc1ό, (δλ. λ.)' cίI, :χιιΙ νΟν, 

όοιδ6ς, 6 ~ν, 6 τραΥουδιστής. 
~Iώlcl, παl,lτ. ΙΙντΙ blιiιc1." Υ' Ιν. 6Π8ΡΟ. τoίl 

"011 (l5λ. λ.). 
"cov, τ6, ποιητ. ΙΙντΙ φο" (βλ. λ.), cίI, xcιΙ νβν 

ώόν, ιαύΥόι. 
. Δςιισσ, ιi6ρ. 11' το" " •• 
Δςω, · ΙέΧ τ06 'πιφων •• fι ι5, .. , τό οΤ'co ίΧ τoίl 

οΤ. οΙμώζω ίΧ τοΟ οΤμοl)' κρόζω ΙΙ:Ι ώ /». ΙΧ τοιί
του τό ΦyμOc (βλ. λ.). 

.:.1\, "ι' κρΟυν'" διό τι\ς όποΙας καλεΤ τΙς τινα 
πρός έαυτ6ν, OUV,llQa, 'πlφώνημcι προοχλijοalll" hllv 
iΥνοciίμιν Υι δτcιν θiλωμaν νάι ιiπo:pύyωμιν τό δνoμcι τοίί 
προοχcιλοuμίνοu' ιέ! f! l: σύ !», λιιτ. οΜ ! heus Ι 
. νfιlιιν, πcιθ. ιi6ρ. ~' τοίί oΤoμcιι. 

AIcOItc, Υ' Ιν. {ων . πρτ. του ';'{Ηco. 
.:.ιCUVΤΟ, δωρ. ιiντΙ _/)ονιοτο, Υ' πλ'ljθ. μιο. "ρος. τοli 
~ΙCω, πρτ. Ιιiι/)oυ,,' μιλλ. ώι'kfα. xcιΙ dSoCO' ι&6ρ. 

11.' Ι_ιι. ίων. χσιΙ έπ. Φσcι' πρχ. 110_' πσιθ'lj1:., ιi6ρ. 
_' Ιιiιoιn,,,' ΙCΡΧ. '_ΜCΙι. ίων. cδoΜCΙι" -.Ιων. Υ' 'νιχ. 
ΠΡ1:. ιβ{JoCΟΗΙ. Υ' Ινιχ. iop. cι· _CΙOH.· cbιo xcιΙ νΟν, 
ώθώ, ισπρώχνω»,. μετακινώ τι έκ της 8έσεώς του 
δια/ως: iH μ'leοiί &6ev cδoι-όπέσπασε 6ια/ως (έξ
ήγαγε, «έ6γσλε») τ6 δόρυ όπό τόν μηΡόν (δπου 
εΤχεν έμπηχ8η ή αl~μή του) Ι ξΙφο, Ιψ Ι, NOV"O" 
Φοc=έσπρωξε τ6 ξ/φος πόλιν είς την 8ήκην του 
!,_{Joώ lμcιυτoll 'c τό πv,=όρμώ καΙ _πέφτω μέσα» 
εις τήν πUΡΆν Ι _θό) n7" (J.{ιIιι." - όνο/νω την 8ύ
ρον διό της 6/ας, τήν παραδιόζω Ι ώθώ πρός τό 
όπ/σω, έξανανκόζω εΙς ύποχώρησιν έν μόχι:ι Ι cίlo. 
tnl δλλης, μη όν8Ρωπlνης, ΔUνόμεως (Π01:ιιμoίl. 11"'
μου χλιc.)· διανΟ/Υω δρόμον διό τι\<; 6Iaς. έκδιόζω 
μΙαν · λύσιν. ευρ/σκω διέξοδον Ι μτφρ., tnισπεύδω, 
~Kδιόζω, tπιταxύνω, έξωθώ: ~θό) Ν -ιΔyμcιι'C&= 
τό έπισπεύδω.-ιiπoλ., ~διώKω, έξορlζω. όnελαύνω 
fξω της χώρας.- ι r.αιI.,1t .•• , χσιΙ ν6ν, όnω800μαι, 
σnρώχνομqι, έKδιώKoμ~ί Ι διό τι'\ς δlaς όνοlγω όδόν 
δι' έμaυτόν.- 11 μίοον, όπωθώ . τι μακρόν μου, τ6 
όπομακρύνω. διό της δ/ας, όΠOKpaύω txeρ6v, τ6ν 
όnω8Q., τόν . Ρ/πτω. ίιρόc; . τό όπlσω, 

·Ε"μ., _{Η.' ,ι.ιiiμ~· -.'1" Ζ-νδ •. VΙΙ~aV--
ΑΕ:ΕΙΚΟΝ ~][~IAZ EAA.Illf. Γ.ωΙΙΗΖ 

(όπω8ω), ocινClxρ. v_dh· (πλήΤΤώ, φονεύω) (μτβτ. 
Ιν8ΡΥ, v_dhayafl), vάdha,-. zινe. v_d_r- (δπλον), 
σσινοχρ. vadhά-l1. (δπλον), Ζ8νδ. v_d&· (σΦήν χρησι · 
μοποιουμέΥΠ διό τό σχ/σιμον 'τών ξύλων), ασινοχρ. 
νάdhrί-I.1 (ευνουχισμένος), Ιλλ. ItOIYjt. "'OO~ (
τιναΥμός; κλονισμός) «·I,,·Fo.:oac)· ί; lσιπ. ·v8dh-, 
·vodh-. *vodh- (πλήττω, κτυπω) • 

.:.ιιςω, μιλλ. -ΙΟCO'-';'{Ηω (βλ. λ.) . ώθώ, όπω8ώ, 
σπρώχνω.- μιοο·πcιθ'ljΤ., άι, τό ΦοτΙζομ8ι. όμοι· 
δα/ως συνωστ/ζ<Jντοι, όλληλοουνωστ/ζοvται, δι~νKω· 
νΙζομαι πρός δλλου:;, διαΥι.ινΙζομαι, πμoσπαθώllμ1:φρ., 
έρ/ζω, φιλονικώ, μαλλώνω, λcιτ. _It.rc_rl. 
"Ι.σιι6ς, -οίί, δ (_{JoΙtω)' ή ώ8ησις, όπώθησις, 

τό -σπρώξιμο. Ι ό συνωστισμός, διαΥκωνισμός.- 11 
(ίΧ τοίί πcιθ.) σύYKρouσις, συμπλοκή, ή όλληλοσnW· 
8ησις τών μαχομένων έναν τ/ον όλλήλων Ι μτφ(' .• 
ώ{Joιαμο,16,.,,-διαπληκτισμός λόΥων, ζωηρό φιλο
νικlα. 

':'IYVUVTO, ίπ. ιiντΙ Φγιιwτo. Υ' πλ,llβ. ItCΙθ. πρτ. 
τοΟ οΤ",υμι (βλ. λ.). 

':'fCTO, έπ. ιiντΙ φ.ιο. Υ' Αν. πρτ. τo~ oΤoμcιι . 
Διξσι, έπ. ιiντΙ olξcιι. iInpq:. ιioρ . ιι' τοϋ o~",υμι. 
"Iξc, Δ~σν, ίπ. ιiντ! φι., Φlσ'" Υ' Ιν . χαιί Υ' 

πλ'ljθ. ίνΙΡΥ. ιiόρ. cι' τοίί οΊΥ'ιfVμι (βλ. λ,). 
c)fσδιιν, έπ. ιi6ρ. σι' τοίί oΤoμcιι. . 
ωιισ, ItOI'ljt. ίπΙρρ. ταil ,;",., ' ταχtως, cβισστι.κό» . 
':'KiAcoς, 'Ι' ο". μτΥν. έπ. ΤιίΠ~ τοίί ,;, .. iι. (ιϊλ.λ.). 
':'Itca, έ1Ι;. χcιΙ Ιιιιν. ιiντΙ _χ.τ.. θ'Ij).. 1:0ϋ ώΗύ,. 
'aKcivfVII, "ι ('DH .. "'c)· 8uyότηρ τοΟ 'Ωκεα· 

νοϋ, Νύμφη τΟΟ 'ΩκεανοΟ. 
'aItcivfς, .lloc, 1ι ('D •• _,,6,)· 8uνότηρ τοΟ 

'Ωκεανorι.... . 
Δkcδv6ν-δc, ίπΙρρ.· . εις (Πρ6ς) τόν 'Oιcεανoν, 

εΙς (πρός) τήν Μλασσαν. 
·Ωιιcδν6ς, ·οΙ. δ' xcιτ« τόν ΉοΙοδ. υιός τοΟ αι· 

ρανοΟ καΙ τι'\ς Γης, ή πηνή δλων τών δλλων μι· 
κροτέρων ύδστ/νων ρευμάτων (πoτaμων, λιμνών. 
θαλαασων ... )· xcιτ« τ'ν ·Ομηρον f!το μέγας Ποταμός 
περι6όλλων ΚUKλOτερQς 6λ6ιtληρoν την rtjv, δι~ 
xcιΙ αυXνdι χιιλοιίμινο, 'RH .. "OC Λ'oιcιιώ,. Kσι~αι ~oύ, 
μaΤIlY8ν8ατ'ΡOυ, χρ6νου; τό δνομll ·R".II"ol ~ιιτ,lρήβη 
.., όνομασlα τι\ς μεΥόλης ιΙξω θαλόσάης» 'ν Αν· 
τιΝα8Ι πρός τήν cfoω Μλασσαν. ή Mεσόγειoν,~ · 
τι, ίxcιλ8ΤΤO 4πλcil, Ηlοοσ_ fJ Λ'6tι~o;. 

·.ινμ.: chn"Ol (τ. Ι. τ6 ύγρόν στοιχεΤον, . τό 
όποΙον Ρά:ι ώς ποταμός πέριξ Tl'\c; νtjς)' 6π6 τινων 
"ωριΤτlιι δτι KσιρCΊyιτcιι ,Χ 't90 _~ xcιΙ " •• ' !λλαι 
ιν τ$ 'ν ipxlI ΙΙ· διcιβλ'πoυν 01:0Ixatov _ν1:lατοιχοβν 
πρό, ~'fιν · σ_ναχρ. πρ6... (πρός, είς tκτός, Ιξω' 
έντ6ς, έν τι;ι μεταξύl+ •• Τμcιι, xcιΙ Qawpc;!lv 1:tι ,;", ... 
Νι ouyy. κρο, 1:ό σcιναxρ. l[~όyl[η_·1.ι (6 περι6όλ ' 
λων)' Kιiντιις ';'χ.ιι"c) λ_τ. ΔC.ΙΙN.lΙ. 

HcIiu .. , ιπ. Υιν. ιcληβ. θ'ljλ. 1:06 ~H'" (lΙλ. λ.). 
ΔιιΙως, ιtπιρρ. τοί) ~κόc' τ-x'aι,. 
'-qcIς, •• 1111, .. , ICOI'lj'l:. ΙΙντΙ ,;",'" (6λ. λ.) • . 
4.Ιμο .. , τ6' iιρωμaτΙKόν φυτόν, ιό 6aσιλικ6ςι 

[ •• 1 .... "· ."1,,." (τό) (-6aτόνη πρός τροφην τών 
ζcjJων, εΤδός, τριφυλλlou)' ax PIt. ·.k- (όξύς, δριμύς), 
6κ6Τ8 fI δνομιιαΙIι 6φ8Ι·λ81:ΙΙΙ 8Ι, 1:ήν δριμιίτ,llΤ_ · 1:oiί ιi· 
Ρ~CΙ1:0" βλ .. χllΙ 4_1_]. 
Αιιιοτσ. ο»δ. κλ'l'/θ. 6Π8Ρ'. τοll _·Wc. xρ"llolμ~".II" 

μaνoν άι, ίπΙρρ.· ταχύτατα, τόχιστα. 
4ιιιστος, ,. ο". ιiνώμ. I)Π8:ιθ. τοί! -ιιVr (lΙλ . λ.); 
~ιdω., .", Υιν . -."0,, ιiνώμ. OUY1CPIt. τοιί. ~&. 
"KVcov, ΠΡ1:. τοΟ .Η"ΙCO. 
~ιι"δλσς, ο. (~x",+41c)' ό ταχέως έπl τf\ς 80-

λόσσης πλέων, 6 σπεύδω... διό θαλόοσης (ΙκΙ •• 
πλοΙοο). 

'-K1-801oς, .". <ΙΙΙCilf + Jlclai,,)' 6 ώκέως (τα· 
χέως) δόλλωχ, 6 ταxέ~ ΑΧήττων l · ταχέως τοξέ{ιων 

. 116 Tai.\i έnιτuYXόνων. . . 
~.Ι Νρ, ..... ,. 6 (~Hec+Id.".~· 6 . όξtως 

δόκνων (χιrρ .. ό ταχέως δάKνωlι:). 
ΔιιΙ-δllσιnoς, ." (,ιΗν, + c1aιJcί.xco)' 6 ταχtως 

διδασκόμενος, ό. ταxtως μανΜνων. 6 ταχέως 6ι· 
δαx8εl~. 

·.Itl-I'...,.... '.ρ. "' .. ιτος, ." (~x1ιc+lι.ι.)· 
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6 ταχΙως πφιδινοίιμενος. 6 τax~ ~ριατρEφι.. 
μενος. 

__ Ο-δρ6μσ.ς, -ον, 6'-chVιJeoμo, (δλ. λ.). 
Ad-δρoμoς, ο,. (4ι"Vri-cJeσμai .. )· 6 ταχέως (όρ

ιwιτικως) τρέχων. 
. Aa"cn~ ~" yiν. -40' (~,+'.7fO,)' 6 ταχέως 
όμιλών. 
AιιWooς, ('1>, ο.. (4ιιcvri-tUc»)' • 46 • ., ...,. 

6 ταχέως τρέχων.- 11 ό ταχέως αίιξανόμενος. 
ΑιιΟ-μδlος, ο" (4ιιcνι;-1-,uάxoμcιιγ ό ταχέως (.μετό 

oπoυδ~ς, έν~έρμως) μαχόμενος. 

. A~δ-μoρcM;, ο,. (4ιιcνς+μόρo,)' xup. ό fXWV τα
χεΤαν μοΤραν, ό τοχέως όπoθν~σKων, ό ένωρlς 
(προώρως) όποδνόσκων, ό 6ραχύ6Ιός.-'-':(ιπιρθ. 4ι"ν
μοιΦτιιτο,. - 11 'νΙΡΥ., ό έπιφέρων ταχίιν (πρόωρον) 
8όνατον, ό φονεύων ταχέως. 

ΑιιΙ-πέτιις, -Ο". 6 (ώ"Vri-ΠΕΤ-. pl~. -το!! mπτοο)' 
ό ταχέως πετών, ό ταχέως τρέχων. 
laKI-n1iv·oς, ο,. (4ι"vri-nU .. ,o, ό ταχέως περι

πλανώμενος, 
.laKI-n100.., ο,. (4ι"υ, + πλΙ!"')' ό ταχέως πλέων. 
laιιu..nόδιις, -Ο", 6, ποιη-τ. ιiν-τl clJxvno", (βλ. λ.), 

ταχύπους. 

laιιΙ-nοlνος, ο" (41"", + noI,.tf)· ό ταχέως τιμω· 
ρQν, ό ταχέως έκδικών (έκδικούμενος) 11 _ν ποιθη-τ. 
'νν., ό ταχέως τιμωρo~μενoς. 
Αιιδ-ηομηος, ο" (4ι"vri-πέμπc»)' ό ταχέως πέμ' 

πών, ό ταχέως μεταφέρων, ταχέως κομΙζων. 
laιιΙ-nορος. ο,. (ώ"v,+π6ροr)' ό ταχέως πορευ

όμενος, ταχέως ταξιδεύων U ό ταχέως ρέων. 
laιιδ-nος, ο .. , ποιροιλλ. 1:Ιίπο;; 1:0U 4ικνπο", {βλ .λ.). 
laιιδ-nοuς, 6, "ι, OV", 1:ό, γεν. ·ποδο, (ώ"Vr+ΠΟV,)' 

ό ταχύς τούς πόδας, ό ταχύπους, «γοργοπόδαρος» . 
laιιl-nτcρος. ο" (ώ"iι,+πτερ6,.), ό έχων ταχεΙας 

mtpuyoς, ό ταχέως πετόμενος 11 τα 4ιιcνπτ.ριι=Τά 
μδλλον προεξέχοντα έκ τών πτερών, δτινα καΙ 
τήν πτησιν έπιταχύνouσιν. 

laιιu-ρόιις, -Ο", 6, δωρ. -ρόσςο=4ι"νροο, (βλ. λ.). 
ώιιίί-ροος, Ο,. (ιiν1:Ι 1:0U ιiνοιμaνομ'νοιι 4ιΗν-ρροο,) 

(4ι"υ,+ρέω)' ό ταχέως ρέων. 
"ιιος, clJx.iII. 4ιιcν. Υεν. QnUo,. -./ιι,. ·Ιο,. 'πιχ. 

θ'ljλ. ώ"ισ' ταχύς, γοργός, «γρήγορος, όγλήγορος». 
- 'πΙρρ. ώκέω,. αιινΤιθέσ1:. δμω~ ώκιι (= ταχέως, 
γοργώς, «Υοργό, Υρήγορο » ).- αΙΙ"(ΧΡΙ1:. χοιΙ (ιπε;;θ. 
ΙΙΧντερο,. ώ"ντιιτο,. χοι;Ι ιiνώμ. ΙΙΧίω". Ο'" Υιν. -0 .. 0, 
(ώ; 1:ό λoι~. ocior, Oclus), ώ"ισcο,. 
Έτvμ.: ώ"ιι, (Ιοιπ. okίIs (αοιναχρ. 1ϊς{ι-1}, Ζινδ. 

asu-§' πρβλ. ποιλ·gαll. d!-AUC (νωθρός), νao-gol'. diog, 
corn. dloc (νωθρός), VIo-bret. dlek (όκνηρός).
ποιροιθ. ώ",OOtI. ώ"ιστο,: -σοιναχρ_ ιf~iyan, ιfC;is thA-I;ι, 

~ινδ. asya, asί§Ιδ, λoι~. ΔClor, ocissimus' ίν-τοισοοι ιiν
ήχ., πιθ. χοιΙ "ό λιι-τ. &cu-ρedluI (εύκlνητος, δρο
μεύς)' '; Ιοιπ. pι~. ·&k- (όξυς) (πρβλ. ΙΙXtί-~.ιo,. 
ιSξV-πτ.ρo,)· αΙΙΥΥ. δ.ριι . -τφ dξv~ (βλ. λ.). 

."ιιδ-σιιοπος, .,. (ώ"Vr+σχοmc»)' ό ταχέως σκο
πών, ό ταχέως σκοπεύων, ταχέως στοχόζων 11 ό τα
χέως έπιτuγXόνων. 

laιιΙτlίς, 'noro" 11 (ΙΙXtί,)' ταχύτης, σπουδή, όξύ
της, γοργότης, cγρηγορόδalt. 

Διιi-τόιιιος . (η -τόιιcιος), οιι (clJ"vor6xo,)' ό δι· 
ευκολύνων τόν τοκετόν, ό έπιφέρων ταχύν καΙ εΟ
κολον ιοκετόν U τι) ΙΙΧ"τ6χιο,. (ίνν. φάρμο"ο .. )= 
Ιατρικόν (φόρμακον) ouντελοΟν εΙς έπΙσπέυσιν καΙ 
ε(ικολΙαν roO τοκετοΟ. 

laιιΙ-τόιιος, ο,. (ώ"", + τ.".ι,,)· 6 τΙXΤΩJ1' (Υεν
vQv) ταχέως καΙ εύκόλως, ό έπιφέρων ταχύ ν καΙ 
εCιKOλOν τοκετόν ιι 'πΙ πo~ιxμoυ, ό γονιμοποιών τήν 
xWραν.- 11 ItpoItoιr;o;. ιιχν·τοχο,. ο,. (av ποιθ . ίνν.)
ό ταχέως γεννηθε/ς, ταχέως παραχ8εΙς Ι τό ΙΙXtί
το"ο .. :=:ταχύς ·καl εΟκολος τοκετός. 
ώ1σξ, -II"oC. 11, διιιρ. ιiν~Ι σ~Mιξ (βλ. λ.). 
Δ1άφιον, xoιτdι χρ4αιν, ιiν1:Ι W ΙΜίφιο,.. 
Δ1έ-ιιρiίνoν (χοιί dUxeII"o,,), ~ό, χιιρ. ~λn6-HfCί' 

"0,. = Φ.ιέ .. ,,, xeII"lo", ή έξέχουσα κεφαλή · fι τ6 
διφο.ν τοΟ πήχεως, ό όγκών. 

'QArMH, "ι' τό κάτω μέρος. τΟΟ ΔΡCΙx1oνoc;, 6πό 

τοΟ 6yκQvoς μέχρι τοΟ KaρπOO τl\ς χειρός, ό π~-
. χυς, : λοι". υΙπ& Η ,Υ.ιν., 6ΡαχΙων n π.ρι clJu,.., cJie~ 
βάΙΙφ-ρΙπτω τους 6ρaχ/σνός μου γύρω όπό τόν 
λαιμόν πνος, ήεριβόλλω (περιπτυσσομαι) τόν λαι
μόν του διό τών ΒραχιόνωΥ μου . 

ΟΒννμ., 4611"". 41,-"". • ... 0'. 6' 4ιΜ"ριι,.0,., lιM· 
_,ιιιιο,. (1(ΟΙ-Τ' ιiνoμ. ("clJl ... 6HρII .. o .. · διό: . 1:Τιν ποιροιλλοι
Υήν ι6U- d1e- πρδλ. ΙΙρμ. υΙη: οlη χοιΙ αοιναχρ. a['lI-1;1 : 
ArAtnl-1}.)· πρδλ. ΟΗσιιχ. c4ι'-λό .. ("ώλ"ο-) ' τt} .. τοίί βριι
"/01'0' χιιμπή".· πρδλ. λιι-τ. υlη& (ίοιπ. "olena) (
όγκών' όρχ. πηχυς), ποιλ-ιρλ. U(1)len, goll. elin (όΥ
κων) (Ιοιπ. ·olenIi>, ποιλ-ποrr. ΑΙΙη, o,ln, ό,lη, ιiyyλ
αoι~. eln. αοινσχρ. ArAtnl-1} (όΥκών), Zιν~. Ar.enA
(όγκών),·fra·raθnl-, νεο-περα . arAn- (*Arhn-), ιipμ . οlη, 
Υιν. οΗη (νωτιαΤος σπόνδυλος, σπονδυλική στήλη, 
ρόχις) (Ιοιπ. ·οlβη), υlη, Υιν. UΙΑη (Ιοιπ . *δ-) δμ. α1jμ.· 
πρωτοιρχ. σ1jμ .• Ινοιι "ι 1:η~ ΧΙΙΡ1:ώσεω" πρδλ. σοιν:ιχρ . 
3:['11-1]. (·Arnl-, Ιοιπ. *δlηί-)=τ6 ύπό τό γόνύ τμημα 
της κνήμης' ί; ίοιπ. ρΙζ. ole·, δlθ (κυρτώνω, καμπυ
λώνω)' πρδλ. πρασ!1:Ι ίπέx~oισιν xr.niX Αν -q. έν ~ίjί λιθ. 
Alkune, elkun~, λιttτ. eΊkύηs, πΙΧλ-π ρωσσ. Alkunls 
(όγκών), πιιλ-a.λοιιι. IAki1t'i', ρωσα. lδkοtl (πιρ! "ν 6λ. 
ίν Μίξ). 

ω1cσσ, ιi6ρ. ιι' ~oυ 6''-l"μι. 
"lcσl-Ιω10ς, ο .. (6'λλ"μι+βόίλο,)' ό ouντρ/&ιν 

τους ΟΟλους Χώματος, ό καταθραύων τούς χωμα
τlνoUς 6ώλους. 
"lcσΙ-ιισρnος, ο .. (6'λλ"μ.+xιιρ~ό,)· ό καταστρέ· 

φων τόν καρπόν του (έπ Ι διi'IBραυ), τ. Ι. ό όπ06όλ
λων τόν καρπόν πρΙν ούτος ώριμόαι;J. 

la1cσΙ-οlιιος, ο.. (6'λλνμι+οl"ο,) ' ό καταστρέ· 
φων (έρημώνων, έξολοθρεύων) τόν οΤκον (τήν 01' 
κογένειαν) U ό κατασωτεύων καΙ κατασπαταλών τήν 
πατρικήν του περιουσΙαν. 

u1cro, Υ' Ιν. μία. ιiop. δ' 1:0υ 6''-'-''μι. 
ώ1ίΥΥΙΙ, "ι'=cάκαριαΤον, έλ6χιστον». 2) τόσις 

πρός ύπνον, νύαταγμός. 3) ρυτ/ς. 
Έτυμ., ίν 'tfi ~ρΙηι αημοια. (~fi πoιpdι Πολυδ.) θdι 

ή/)όνΟΙ1:0 νό: α~ηρΙζε~oιι έπl τινo~ "4ιλι- (~oυ π('οσφ . ·ng
Ixoν~o~ δποχογ. Μνοιμιν): αοινακρ. ali-, aii (γραμμή), 
ποιλ-nοrr. όll (Ιοιπ. "elo-) (=όποχετευτικός άγωγός 
κήπου, αύλάΚfά, άρότρου έν rr.\ κο/τΓ,1 ποταμοΟ, χα
ρόδρα μεταξυ ορέων' λωρ/ον κατό μήκος της ρ6-
χεως . ζc;x.ιν)' Itιxp<iyllly~: ώΙι,,1 (ΡUτΙς)' ώλΙΥΥιάω 
(ρυτιδώνω). 

~lΙσ8ηιισ, πρχ. ,,08 6λισθά .. φ (δι'. λ.). 
ω11σ80ν., ιiόp. δ' -του bλισθά .. ω (δΙ.. λ.). 
ώλ1ος, ω110l, X4-τdι Ιcoν. χρι!οιν ιiν~Ι d ά'λ'-ο,. ο. 

Ι'-'-οι. 
ώ1ξ, ~ (ιiπoιν-τιaν μ6νον 'ν .Ι-τ. Ινιχ. χοιΙ πλ 'ΙΙθ . ώλ

χιι. ·ώλ"ιιS'). ποιη-τ., xoι1:dι αΙΙΥχοπΤιν ΙΙν~Ι ώλιιξ. aliAaf' 
aUλαξ, αίιλόκι [δι' ί~υμ . δΙ. ιiλoξ, ιιιi'-ιιξ]. 

la1όμιιν, μΙα. ιiόp. δ' ~oίί 6''-λυμι. 
laμ-aIΙίις, ., (wμori-ιixθo,)' ό έπαχθής εΙς τοίις 

"μους, ό δαρύς εΙς τoUς ωμους, ό Βαρύνων τοΙίς 
i:ιμoυς. 
ώμcς, &ωρ. ιiν-τl /,,u ... ιι' πλ1jθ. Αν. CIItOt. '1:011 "μl. 
laμ-η~ -ov. 6 (4ιμό~+ Ισ/}'Φ). ώ~ ιiρα. 'πlθ.-

. ό έ08lων ώμό κΡέατα, ώμοφόγος U· ιiItoιv~1J χοιΙ μΙ1:1k 
θηλ. ουσ:: 'Έχ,cJ,.ιι clJμ"στtf,.- Ι, Υιν., δΥΡΙος, 6όρ-
6ορος, κτηνώδης, θηριώδης [δι' '-τιιμ. 61.. clJμδ, (ίν 
,,'λιι)]. 
ώμμσl, πιιθ. χρχ. -τοΟ .ριίΦ, iαΧ,llμΟΙ-ΤLαμiνο, ίχ -τοΟ 

·8π~oΜCΙ" 
laμο-β6cιος, ., 0... Ιων. -Ιόcος, fι -β6Ινος 

(4ιμόri-βο1ί,) · ό πεποιημένος ' έξ ώμοο (δηλ. όκατερ· 
γόστου) δtρματoς. 6ο6ς.- ώ, ουσ. r} 4ιμόβο." (ινν, 
cJoρcl)=rb ώμόν δηλ. τ6 όκατέργοστον δέρμα 6οός 
(πρδλ. "ο .. τΙ" Χλπ.) ιι ίν Φ τό4ιμοβ6.ιο .. (iνν. ",Ιιι,> 
-ώμόν κρέας.6ο&;. 

" ..... οcύς, -ic»r, 6 (cιJμόr+βο1ί,), cb~ ιiP:J. 'πlθ,' 
-dJμoP6.Jo, (β}, •. λο)· δ έξ ώμοο (όκατερΥόστου) δtρ. . 
ματος 6οός. . 
laμο-β6Ινος. ". 0..·-ι1ιμοβ6"0, (βλ. λ.). 
"μο-Ιρώς, -&το,", δ. fJ (4ιμόffβιβeC»."c»)· h8py., . 

ό t08Iwv ώμόν κρέας. 



....... ρωΤος, ο" (Jι,ώc + P'PeώιιxOJ)' R«Iηt., ό 
φayωδεlς ώμός. 

..... 'ιρων, -ο"το" δ, .,1 (Jιμό, + )'-l1ow) ' ό 6-
κμαΙος άιι6μη 'ι'έρων, γέρων μέν άλλά ζωηρός άκό· 
μη,. ό μήπω καϊα13λη8είς ύπό τού γήρατος πριsλ. 
νίιgίl. crudA viridisque senecIus.- 11 ό προώρως 
γηι:)6σας (ώ: 'Ιρμή~ε~μ" τοϋ έπιΥ.. ώμό" ";;110,). 

ι)μo-δΙιιtις, _, (ώμόo!-ιJcιxεϊ"γ ό άγρΙως δόκνων 
11 ό ά'(ρίωςδηχ8εΙς, ' ό έξαγΡιω8εΙς. 
ι)μ6-δj80nος, 011 (ώμο,+δρέπω)' 6 κοπεlς (συλ

λεχ8εlς) δωΡος (όνώριμος), τόν όποΙον δρέπει τις 
δωρον ιι ,,6μ,μq. ώμ6'δρ;'πα (τ~) = τ6 δΙκαιον τ6 δι
έπον τήν πρό 10ύ γάμοΙ,) διαπαρθένευσιν, ΟΙ νόμοι 
ΟΙ άφaρώντες εΙς τήν άπόσπασιν τi'\ς παρ8ενΙας 
(την διακόΡευσιν) πρό τσύ γάμου (πρό τi'\ς ώριμό
τητος). 

ι)μο-δcτcω, μβη . -ι7ιιω (ώμό~τί"""μι)' κατά τάς 
θυσΙας τοπσθετώ έπl τών μηρlων ώμά τεμάχια 
. κρέατος, άποκοπέντα όπ6 δλα τά μέρη τού 8ύματσς 
χιιtόι τόν φόπον ιιUτόν iθεωρel'tο O'tl nPOOItpiPI'tO ιί, 
-ςόν θιόν δλόχλ ηρον τό θίΙμιι ('tό σφά.Υlον), 'ν Φ ιΙ~ t-ην 
πρσtyμΙΙΤIXότητιι ιiψήνo'/ΤO ίπ: tοϋ βωμolί μόνον οΤ μη
ρο! χικιιλυμμίνοl μέ δημο" (βλ. λ.) χιιΙ tόι ιπ' αιUτά\ν 
τοπι;θβτοι)ιι&νι:ι τιμά.χ ICt ax τοϋ σπολο !που σωμιι τO~ τοίΙ 
θυαIΙΙ~Oμίνι;υ ζιjloυllτ-ίjν (Σ ~.ήν στ,μιισ. ΙΧΙI χιχΙ ώ~ μjαoν. 
ι)μό-δϋμος, ο" (Jιμό, + 8ο6μ6,)' 6 fxιoιv ώμήν 

(σκληρόν, ά'ι'ρ/αν) ΨUxήν, ό σκληρόκαρδος, 1]
σπλαγχνος. 
Δ-μοl (ουχι tI,.o, !)'-J{, μοι = «τbιμένα», άλλο/

μονον εΙς έμt, «άλλο/μονό μου» (βλ. J{" Φ), ACIt. 
Μl mlhi. 

ι)μο-ιιριτ.κ, ." Υιν. --ο, (Jιμό,+χρCΊΤΟ'J' 6 fXWV 
ώμήν δύναμιν, ό κάμνων σκληρόν χρησιν Tf\c; δυ
νάμεώς τou. 2) (έχ tolί Φμο,), ό Ιχων ίσχυρούς 
wμοuς, εύρεΤς l:ιμoυς. 
ώμοΙΟΥιιμΙνως, 'πΙρρ. ix τfί~ μτχ. tolί πιιθ. l1:ρ)\. 

του όμοΑ.ο)'έω · όμολογουμένως, eινευ άντιρρήσεως. 
• μο-ηΙδτιι, Υι (ώμο, + πA.cί",,)' ώ, χιιΙ νlίν, .:ιμο

πλάτη n χιχτόι "Ιό t1;AatotOV 'ν τφ πληθ. c1JμoιcA.dq" 
ιιΙ , ACI't. sCAΡUIAe. 
'Δ~OI, δ' ιb~ χιιΙ vuv, ώμος, «νώμος», τ6 μέρος 

τΟΟ σωματος άπ6 τοΟ τραχήλου μέχρι τού l3ΡαχΙ
ονος, λιιτ. humerus Ι φιeω φμοι,=φέρω (6αστάζω) 
έπl τών ώμων μου R J{,μοιιιι τοi, lμοΤιιι = διά Tf\ιo 
ίσχύος τών l:ιμων μου 11 ιbσ. έπ! ~φων, ιb, 'πι λιioν
το" ,,,Ι tl1:ItOU (ACIt. ArmUS), έπ\ χυνό; XAI1:. 

• Εημ.: ciμor I1:lβ. (Ιιιπ. *omso-' (fj ciμor (·cIJ".o" 
: ιιl1:. ·~mso)-oCIVOXΡ. ά.ΙΑ-1,ι, άρμ. υι, Υιν. usoy, Υοτθ. 
Ams (ωμος)' l1:ρδλ. οιΙολ. lπoμΜCΊ&ιo, (=6 τε8ειμέ
νος έπl τοΟ l:ιμoυ), ACIt. umerus. 
. 'ΩΜΟ'Ί, ιf, 4,,· .~ ΜΙ vtiv, ώμός, &!ιητος, άμα

γεΙρε:υτος, δδρaατoς, ACI't. crudus, xup. _πΙ xpιiCIt~: 
Φμό,. NΙΙΤΙΙφcι.".Τ" τιιισ-νά ' Kατaφάγr;ι τΙς τινα ζων
ταν6ν 1I iI1:i <tpotfj., δπεπτος, άχώνευτος. 2) δ
ωρος, όνώριμος, «I]Υουρος», δκαιρος, χυρ. iI1:l ΜΡ
π • ." Ι ώα, '1l:.Ι ιΖνθρωπων, Jιμό .. ";;eAf - δωΡον (πρό· 
ωρον)· '{I'Iρaς, yf\pας έπελ86ν «πρΙν Τf\ς ώρας», iν 
φ δ,.λ. t tιλlllΙιι toD Χιιτιχλ 'l)tpQ'vtO~ 6πό tοιοιίτου ΥΤι
POΙt~ 8iv ι[νιιι iΧ6μη Υιρον·ι:ιχή.- 11 μτφρ., δγριος, 
όξεστος, σκληρός, τραχύς, 8ηριώδης, δσπλαγχνος, 
άπόνδρωπος, άπα/δεuτoς. 
Έ~νμ.: ώμό, .... o!:tvoxp. iίmό-};ι, πρδλ. ιiρμ. ~, 

Ιρλ. om, 9011. of (σκληρός), al'tCI ACI't. Amίίruι (πι
κρός, δδυνηρός), Κd.tω Χωρά\ν Amper, R«A·norr. 
_ρr, ποιλ-αοu'l)δ. Amper (όξύς, δριμύς, πικρός), πιιλ
ΥΙρμ. _mpfAro, (ίπλ·αιι; . omρre (<<ξινολάπα80») 

(·ImprA- <~AmbrA->, αιχναχρ. Αmlά-1). (ιξινός»-), iίm
rά-ΙΙ (δένδρον τι), ιiλΙS: άm(b>εΙ'ε (Υλυκύς).- τό 
δμιιρ. c1JμIIfInk (βλ. λ.) (Jιμό~ρl~. ·11- · (τοθ lιι6Ι.)ι 
σoινcnφ. imίίd-. 

Δμοσσ, «όρ. οι' tolί 8μ"νμ, (βλ. λ.). 
~μ6-σlτoς, ο" (cIJμc}~ιτ_ο~ι>' 6 toeIwv . ώμήν 

τροφήν Ι ό έσδΙων ωμόςσόΡκας, ώμά KpέO'fa,cIJμo
φιi,.r (βλ. λ.), σαΡKaφόyoς, άνθρωπσφόνος · (inIi. 
tfj, Ζφιπό, l1:.χ.) n δ8ιν, δΥΡιος, OKλΗΡΌC;, . άπόν8ρω
ΠQς, eηριώδης. 

ώμο-σιιΙρσιιτος, Ο" (cIJμό~ά-.ciιιιι.)· ό Ι(οτο
οπαραχ8εΙς (6 σπaρox8εlς εις τεμάχια) έ" ώμι:i 
καταστόσει (ζών εΙσέτι). 
ώμ6τιις, -"το" Υι (cIJμ6,)' ιb, ' ΜΙ νυν, ώμότης, . 

ώμή κατάστασις, ή κατάστασις τοΟ μή ώρΙμου (τοΟ 
δώρου) καρποΟ, ή κατάστασις τΟΟ ό6ρόστou, ή κατό 
στασις τοΟ όχωνεύτου Ι"δθιν, σκληρό της, όπεψ/α.
U μτ,/,ρ., σκληρότης, όγριότης, l3aρ13αρότης, όπαν-
6ρωπ/α. 
ι)μο-φδ,ος, otι (c6μO~φCΊ)'ci,,)' ώ~ xαti νlίν, ώμο· 

φάγος, ό τ~γων ώμ6ν κρέας, σαρκοφάγος, άν-
8ρωποφάγος.- • <Ιl1:ιιν . ItΡOπιι~ .. ;. ι)μ6φαΥος (ίν 
πιιθητ . ίνν.), 6 Kατaφaγω8εlς ώμός, ό τρωΥόμενος 
ώμός. 
ι)μ6-.ρων, -0"0" δ, Υι (cIJμo, + φl1ιt .. )· 6 έχων 

ώμός τάς φρένας, ό fXWV ώμ6ν ΤCyφρόνημo, ώμός, 
σκληρός, δοπλαγχνος.- έπιρρ. -φl16-;~. 
~μωξα, ciόρ . ιι' τοίΙ οΖμώζω (βλ . λ.). 
ι)μώς, ΙπΙρρ. τοl} c1Jμ6,' ώ~ χιι ! νίΙν, ώμώς, κατά 

τρ~πoν ώμ6ν (σκληρόν καΙ όπόν8ρωπον). . 
ων, Ιων. «vt! olί .. (βλ.λ.), λοιπόν. άΡσ. δ8εν, έπο

μένως.- δ Ήρόδ. αυχνόι πιxΡδμΙSά.λλεΊ "Ιόν σιίνδισμον 
'tOO'tov μ8tςu 'tOu ρΥιμιι'tΟ' χιι: τη; ιί. au'tό ιΖνηχοι)
ατ,. προθίαιω,: "ιΙπ· φ" Ιδο"το ιinΙ ιln_δono φ". 
ώνα, ώναξ, xCItιlι ποιη't. )\ιxl Ιων. χρΙΙοlν ιivtl Φ 

1_, .ι, Ι_ξ. 

ι)νάδιιν, δωρ. ιivtl """""'''' πιι8. «όρ . • : '\05 6-;~
""μι (βλ. λ.) . 

ι)νΙμιιν, Δνlτa, οι' ΜΙ Υ' ιν. μjα. ιioρ, δ' "COii 
ιΙ"Ι""μι. 
Δνiίσα, διιιρ. ιiόρ . οι' "101} d"t""μI. 
ωνcμος, δωρ. xCItιlι )\ρ~σlν ιiντ Ι d I".μor. 
ι)νέομαl, x!:tl ouV'!lF . ώt'oίίμq.ι· μιη. σWιtιιoμq.ι· 

t1;pt. Ι_ίι".,,,, ίων . ώt'.6μ",,· ιΖόρ. ιι ' Ιω""ιιCΊ".,,, 
ΜΙ _""cΊ".,,,· πρχ. ΙΌW"μcι.ι (<<λλ' tι μτχ. l1:ρχ."""
μhor χιιl "Ιό Υ' ίν. 6πιρσ. _ώ""το ιiπιιντblαl χιιΙ 'ν πιιθ. 
ίνν.)·- Ιιcgι/l;μ"" χρησιμοποιιttιιl ιb, ci6p. β', m. Υ' ιiν. 
ιcgΙίί.TO· προοτ. ιcglaao, πρίω' 6πο-τ:. ΠIΙωμq.ι· I~τ . 
ιcgιιιΙμ",,' ιΖπρφ . .πelaa6ca· μτχ. ιcgιcΊ,..".,· (φ"ο,): 
ιinoBat.· όΥοΡόζω. ciytlQ. tι;Ι, n.UOJ, nIΙCf/CΊaxQ' 
(ώ, τό AOΙt. emere ιΙναl ιivtIB. tcj\ vender.), προσ
φέρω τιμήν όγορδς, διαπραγματεύομαι τ'ήν όνο
ρόν πράγματός τινος, «παζαρεύω,. Β _of;μal τι 
ιcoισ ~ι"r-=άγοΡόζω τι παρό τινος Ι χιιί μιτιlι Υιν. 
'tfj, τιμij, (oςij~ «~Ιιι,) : cIJ,.ovμaI &ecι.x.uiιr-άγοΡάζω 
τι άντl μιδς δραχμης; 2) άΥορόζω ()\~ρ. ένοικιά
ζω) δημoσΙouς φόρους fι δασμούς. 3) 'ν τφ, 'νιστ . 
χιιl I1:pt. πpoc;φέρω τιμήν διά τι, προσφέρομαι νά 
τό όγορόσω, δθιν διαπραγματεύομαι, «παζαρεύω», 
κάμνω ΠΡοσφσρόν, ACI't. Ilc.,1 n δβιν, έξα'{οΡόζω τι· 
νά διά χρημάτων, tπιτυγχάνω κάποιον συμ6ι13aσμόν 
διά τf\ς δια8έσεως χρημότων Ι !pri, δωροδοκώ, δια
φθεlρω διά χρημάτων, έξαΥοΡόζω την εCινOιάν τι
νος διά χρηματικών δώρων, τ6ν έξαγσΡόζω.- Ι 
ιb, κοι8ηt., άΥορόζομαι ιι μtφρ., έξαγΟΡάζομαι, δω
ρoδoKoOμaι. [δι' it~μ. ΙSλ . ISl1laa6ca). 
.ν. tι (tIιoo,)' τ6 ώνεΤσ8αι, τ6 όγορ6ζειν, ή ά· 

Voρό, λιιτ. emρtlo: c6ιoι) _ι ιcf/Ciιιιι-άνορά καΙ 
πώλησις, άΥοΡαπωλησΙα. 2) άΥοΡό, πΡοΟφορό TI~ 
μf\ς πρός 6γοΡάν, διαπραγμότευσις πρός άΥοράν. 
«παζάρευμα» Ι ή μΙσ8ωσις δημοσlων .. φόρων KOI δα· 
σμών, ή σύμl3ασιςτης ένοικιάσεώς των. ι) τά 
nρ6ςάγoρόν χρήματα, t'ι τιμή. 

ι)νlιμιιν, ΙΠ. μία. cicp. 15' το!! 6"Ι""μι. 
Δνιισα, ιiόρ . ιι' "101) d"t"",.a . 

. 4νιιτι\ς, -ο", 6 ( __ oμq.ι)· ό άγοροατή(;. 
ι)νιιτ6ς, (ιt>, 6-;, ρημ. ΙπΙθ. τοίΙ _loμq.I· ό όγο· 

ροσδεΙς, «άνσpaστός».- 116 πρός πώλησιν, ό δυ
νάμενος νά άvopaq6f.\, δν διΊνατα/ τις νό όγορό 
σr;ι, AιIt . ven_IIL 
Avδpωwc, xιι~ lClly. χρΙαιν ' flvtl CΔ 1""'-.. 
Δνδρωιιοι, Mtιlι Ιων. χρΙαlν ιiY'tl cΔ 1"", __ . 
ΔΥιος, (ιι), .,. (cδtror)' .6 δυνάμενος νά όγορα-

~, ό πρός άΥορόν, ό πρός πώλησιν, «πού πωλεΤ
ται, πού εΙΥαι Υιό πούλημα», ACIIt. venAIIs Ι ~ d .i", "ιο, ι-πόσον πωλεΙται ό σΙΤος; πόσον ι'ιμ. 
noρcι νά ά'ι'oPaαθt.I; τΙ KCxπΙζει; ποΙα εΙναιή τιμή 
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τ.,ς -άyoρδc; ; ιι s-d ιι.ι.-τά πρός πώληοιν ά'ι'a86, 
τό έν τl3 άΥοΡΟ πωλούμενα, τά έμΠΟΡεύματα τι'\ς 
άyQPδc;. 
Δ"ομσ ... s-ol. τ6, ιιΙολ. ΙΙντΙ &.0,.,... 
." .... &;Ταl, Ιιιιν. ΙΙντΙ ι",o,.,.."μl"ι ιΙ_Ι, Υ' πληθ. 

πιιθ. πρχ. '1:00 4"μά,ιιιι. -_ 
'ΩΜΟι, 6' ή τιμή, τό άντΙτιμον, ή άξΙα, τό χρη

ματικόν ποσόν τό κατa6αλλόμενον διό τήν άΥορόν 
πΡόΥματ6ς τινος.- •• ό όΥοΡόζειν τι, ή όΥοΡά, 
ισ, τό Φιιt) (δλ. A.t. [ιix '000 ι",ο, τό λΙΙ1:. venum, ισ, 
τό vlnum ιix τoίl or.o,. vlcus ix 1:oίl orxo~] . 

'Bnιμ.: c6N~ (*F6a.o-,)· ..",.. λιαδ. 4nιCί (*Foa.ιI)· 
.... ίΊ,8ιιι. γορτ. ΌwΗ" (=πωλεΤν): αιιναχρ. νΔsnό·m 
(!ιιπ. *ve.no-), νΔsnΔΥόtl (ζητω τήν τιμήν τινος), 
ΙΙρμ. gln, γιν. gnoy (τιμή όΥορδς), gnem (όΥοράζω), 
λιιτ. *vi!nus (ίιιπ. *vesno·), μόνον ιiν 1:~ ιιίτ. venum, 
&01:. ν&\δ (πρδλ. vendo (*venom do, veneδ (*ve· 
nom eδ). 
."οσάμιι", μια. ΙΙόρ. ιι' τοΟ &.ο,.,..ι. 
-I,,0-16cl, γ'_ Ιν. πρτ. 1:06 ΟI.Ο%Ο.ΙΙΙΙ (βλ. λ.): 
,,, .. μσι, πιιθ. πρχ. 1:00 01.6ω (βλ. λ.). 
~ &ωρ. χιιτck xpl1CIIV ciντΙ -cS lξ. ι 
~c, γ' Ιν. ciop. ιι' τ06 ΟΤyt'Vμ, (βλ. λ.). 
'00'", 1:ό' ιb, χιιΙ νίlν, ι;ι6ν, «ούΥόι, λcιτ. OVUM. 
'Bnιμ.: +Ο" (Ιιιπ. "'ovjo-m), ιtHYIνιατ. c66 •• cιίoλ. 

-ΙΙϊο., &ιιιρ . . QSιo •• πρδλ. Ήαιιχ. cώβcσ (τ. i. ώFισ)' 
" 4ιd •• ~".ίo .. • πρδλ. λιιτ. σνοm. πιιλ-γβρμ. el. 
_πλ-ocιΙ Ο'Ζ, πιιλ-nοrr. &99, γοτΟ. AdA (d = γοτθ. 
ddJ), Ιτινιι ciποxa.λuπτοuν germ. θ'μ. "'AjjAz-, *Ajjiz-, 
αιιπ. τ, πιιλ·σλιιll. *(j)Aje, .; ob Αjίce (ι;ι6ν)' πρδλ. 
ισο. νιο-πιρο. XaYA (ι;ι6ν)' πιθ. σΙΙΥΥ. τ/jl λιιτ. Ανlι, 
σcιναxρ. νΙ];ι, νιΞ'!}, - Ζινδ. νl- (πτηνόν), *σ'ν(j)O-m 
(Ιιιπ. ·ονl-ι (πτηνόν) • 

• 6ιι, χιιι δη' KΡΑUVΉ τοΟ HIuvaS'ov (βλ. λ.) όπο
τελooσa παρόγΥελμα πρός τoUς κωπηλότας νό 
σταματήσουν τήν κωπηλασίαν, Τι xcιτ' ΙΙλλοιι, (δπι? 
χιιι πιθcινώτιρoν) παΡόννελμα ρu8μισΤΙKόν τiΊς κωπ· 
ηλασΙας (dι, χιι! αήμερον). 
"ηΙσα, «όρ. ιι' τοίί όnά'ιιιι (βλ. λ.). 
vncp, διιιρ. ΙΙντΙ Ο(ιΠιι! (βλ. λ.), ιiπΙρρ.· 8nov. 
.. η0110", ιςοιητ. χcιτck xρCΙαιν ιiντΙ Φ 'Άπο110 •. 
ώη611 .. ", xa.τck xρCΙαιν - ciyt! .. 'A.n6l1t» •• 
ώηό101, &ιιιρ. xcιτιk χρl1αιν ciντΙ οΙ .Ιπ610Ι. 
ωηταl, γ' Ιν. πιιθ. πρχ. τ06 cSecίoιι. 
ώητιισα, "ΙΙΤ"'" cidp. cι' xcι! πρτ. τοΟ 4nι-dιιιι (βλ.λ.). 
"ιι .. πα, _ πρχ. β. τοll- cSecίoιι. 
-ΩΡΑ, Ιιιιν. Δριι, -ΙΙ, λcιτ. CURA' φροντlς, μέριμνα, 

ηρόνοια, ΠΡοσΡχή, ίένδιαφέρον» (ΙπΙ προα. χιιΙ πρcιγμ). 
11 ωeσ. 'χιιιι ~ι"ό, η ιZeσ. ποιονμαΙ s-ι.ο,=φροντίζω 
(προνοω, μεριμνώ) περΙ _ τινος, δ/δω προσοχήν εΤς 
τι(να), όποδΙδω σημασΙαν εΤς τι(να)' βλ. xcιΙ 01ιιο, Β. 

'ES'vμo.: ., !ων. ώι,,' c6enίcσ (λαμ6όνω φρον· 
τlδα περl τινος)' διισιιιι,ιιιιι (βλ.λ.) · ιlιiJoV-t»eo, (ιlι81ι
_eίσ) ' oν".6aω~o, (βλ. λ.)' 41Ι"."ο, Ιβλ. λ.)' πρδλ. 
ΧΙΧ ί -lHoιιe6,· βλ. cSecίOII. 
-ΩΡΑ, ίων. Δριι, -ΙΙ, λιιτ. HORA' ώρισμένας (περι

ωρισμένος) χρόνος, χρονική περΙοδοςκα80ριζομέ· 
νη διό φυσικών νόμων, περΙοδος trαuς (μηνός, ι'ι
μέρας) 11 μέρος τοΟ fTouς, έποχή, ι:ιρa τοΟ frouςo 
χιιΙ ιΙν τιμ πλΥΙθ., αl έποχαΙ τοΟ fTouς 11 Ιν τφ πλΥΙθ. 
αΥΙμ. dla. xcιΙ, τό κλΤμα μιδς χώρας ώς έξαρτώμε
νον έκ των έποχων της. 2) ή άνθηρό έποχή (ή 
έποχή των όν8έων) τοΟ tτους, τ. ι. ή δνοιξις, .xcι
λεΤτο ώα . clSeσ &πλω" χ:ιΙτοι ciπcιντ!J ΧΙΙΙ -ιι πλήρη, 
Ιxφρcιαι, .rσeο~ lJJe" Τι I/ιe" ιΙ.,,", U • δμω, 'χ:ι
λεΤτο ώα. xcιΙ τό θέρος καΙ ό χειμών Ο ι'ι τετάρτη 
έποχή, -ιι 4:ιuόeσ (e"ljA. τό φθινόπωρον), &'ν eιιχρι· 
νιτο ώ, l&I(t\tipcx Ιποχή xcιtck τού,6μΥΙριχού, χρόνοιι,. 
3) μιθ' ·ΟμΥΙρον, xcιθόλoιι τό froς έν TQ αuνόλ", ταu 
(τό δλον boς): Ι. ηj nιeva,~ cβe,=Kατό τό παρ
ελ6όν troς.- • μέρος τ.,ς ήμέρας, τμήμα τοΟ χρο. 
νικοΟ διαστήματος της ήμέρας fι χαΙ τοΟ ήμερο
νuιcτ/ou D οΙίτω χιχΙ I/Jeσ tfV;<S'd, - τό δι6στημα , της 
νυκτός, ή νύξ.- 111 ό κατάλληλος χρόνος, ή κατάλ
ληλος ώρα, διό πΡδνμά τι, ή ώρα του, ι'ι έποχή 
ΤOlιl (μιτck Υιν. πρcιγμ.): • vn.ov. lJJeιr "ι-ι., 
IJJIl'I CΊe6S'oao, lJJeιr ,,4μoV, cβe. ΙΙ •• όΙ - καιρός 

κατάλληλος νά γlνΓ,1 κανεις σύζυγος Ι .ι -.-' 
=αl έποχαί καθ'. δς ώριμ6ζouoιν ΟΙ διάφοροι KCΙΡ
ποllll •• -εΙς καλι'ιν ώραν, εις κατάλληλον στι
γμήν χρόνου, έΥκαΙρως.- lν 'ν 'Ιφ "ληθ., τό τέσ
σαρα σημεΤα τοΟ 6ρlζοντος ώς συνυφασμένα μέ 
τός τέασαρας έπoxόc;, λcιμδcινoμjνlllν τοll μ'ν νότου 
ώς 8έΡOuς, τοll &, 60ρΡδ ώς χειμώνος.- ν ιι:ιιρ' 
ciττ. μτφρ., ή δνοιξις τ.,ς ζωής, ή όκμή ~ς ζωt\~ 
τό δνθος τοΟ 61ου, ή νεότης Ι ισα. xcιΙ ή άνδρική 
ήλικlα.- νι πcι~' ciττ. ισα. ΙνΙοτι -ιι &Se. 1(8(ΤCΙ\ χιιΙ 
civt! τοll oUΙΙ. s-a ώg.ίσ - τό προϊόντα (01 καρποΙ) 

-τών διaΦόρων έποχων τοΟ bouς.- νο ciI,xup. 
δν . • ι "neσI xcιτιΣ τήν ΜιιθολολΙιιν tιαιιν αl φρουροΟ
σαι τόc; έκ νεφελων Πύλας τοο αιρανοΟ Ι Υινιχω" 
αl θερόπαιναι των Θεων U ouxvck ciνcιφ*ροντιιι 6μοίί 
μ8ΤιΣ των Xael~QJ. (βλ. λ.): "ne.' Ησί XcίIΙ~", 
Έπμ.ι lJJeI1. (Ιcιπ. *jσrίί)' ~o,' I/ιeιolι .ίο,. 

I •• Ι-ιιιιeo, (βλ. λ. λ.): Zιve. Υίίr- (tToς), γοτθ. jer-, _ 
πcιλ·γιpμ. lίίr, νιο·γΙFμ. 'Ahr (froς), ciyyA-acι;. Ζ'ι.Γ, 
ncιA·norr. όΓ (fToς), πcιλ-αλιιιι. jAra, Ταιχ. jAro (δν· 
οιξις). λcιτ. hornuι «hδjorlno-I), ιiπιθ; -- προιλ8όν ix 
του *hojoro (κατό τό fτος τοοτο) : πιιλ-Υιρμ. hluro 
(*hiu, jίίru. νιογιρμ. heuer ' Ι; Ιιιπ. * je-ro-. • jδ-ro, 
'; Ιιιπ. -ρι~. *ei-, πιρΙ tι, βλ. ιΙν .rμI. 
ώρσίος, α. ο. (cιSeσ)' ό παραχθεΙς (γενόμενος) 

Τι ό παραΥόμενος (Υινόμενος) εΙς τήν ΠΡOσήKΑUσαν 
ώραν, εΙς τήν κατόλληλον σΤΙΥμήν (<<στήν ώρα 
του-) 11 δθιν, fγκαιρος, Cιριμoς Η χιιρ. ΒπΙ xcιρπιίiν: 
ώeσίoι Hσeπoί Τι s-a ώeσία=ΟI .καρποΙ «τiΊς έπο· 
χης-, λcιτ. fructus hornotini Τι horni. 2) ώ, οΙία. ή 
ώeσΙ. (πΗΙρι,: lJJe" οι) ώgαίσ. ouyiliv. τφ .1S'ov,) 
=ή έποχή καθ' ην ώριμάζει ό σΤτος Τι ΟΙ καρποlll 
γιν., ή καλή έποχή, ή κατάλληλος διό πολεμικός 
έπιχειρήσεις (τ. Ι. ή περ/οδος των 4-5 μηνων τού 
θέρους καΙ τοΟ faρoς).- 11 ό αuμ6a/νων (νινόμε· 
νος) κατό τόν προσήκοντα χρόνον, fYKaIρoς, έπΙ
καιρος, όρμόζων εΙς τήν έποχήν, πρόσφορος.- 111 
Ιπ! προαώπιιιν, ό ώριμος διά τι πρCΊyμα, cστήν Cιρα 
του- (μιτck γιν.): nσ(l{N,.o~ ycίμ.ov ώρσl,l (Ήρο&.)= 
παρθένος ώριμος διό γάμον (CQTήν έποχή της, ν!ά 
παντρ!ά-) (πρδλ. τό τ~ίί Virgii. jAm mAturA νIΓΟ, 
xcι! τό τοΟ Όρcιτ. temΡestι.tΙνΔ νίΓΟ) ιι ώ~. ίπΙ γι
ρόντων, ό ώριμος διό τόν θάνατον (<<πού ηλθε πλέ· 
ον fι ώρα ταu νό πεθάνΓ,1Ι).- lν Ιν αχ.ί:ιιι π~ό; 
τήν -ΙjλιχΙιιν τ06 CΙνθρώπoιι, ό εύρισκόμενος εΙς τήν 
όιcμήν τής ήλικlας του, ό έν τι:\ άKμιj τής νεότη
τος διατελών, άκμαΤος, πλήρης σφρlvους, πλήρης 
ζωΓjς, ό διάΥων τήν δνοιξιν τής ζωης του, νεαρός 
11 δθιν χιι! 'πΙ πριιyμι:f.τlllν, ώρaToς, πλήρης xάριτo~, 
έπΙχαρις. 

itρσι6nις, -"s-o,. -ιι (.ίο,) · ή ώριμότης των 
καρπων.- • fι όκμή της νεότητος, ή άκμαlα κα · 
τάστασις τοΟ άνθρωπΙνου σώματος, ή άνθηρά νεο· 
νική ήλικΙα, καλλονή. 
ώρδιιMl .. , μιλλ. -4_ιιιι' λιποψυχώ, λιπ08υμώ. 
Έnιμ..ι ώeiΚΙ4ΙΙΙΙ (θιμ. ώeaκ- (-ΤλΙΥγος, ζάλη, 

λιποθυμΙα) : πcιλ-γιρμ. -wuorAg (*-o-ko) (=οΙν6φλυξ), 
πcιλ·σιx;' worlg, worA-g, ciΥΥλ-αιι;' w'riz, «πλ. WR
ry (κουρασμένος), xcιΙ ΙΙνειι τοll προαφ. -k-, nIIA-norr. 
όΓΔΓ (ιιληθ.=πaρoξυσμol μανΙας, .θΙμ. ·νΟΓίί-), ho.
fud-6rAr (παραφροσύνη), πιθ .. Ιλλ. ~o,. clatfOf .... 
ϋπνος)' ί; lιιπ. ρι~. *vor- (ΤλΙΥγος). 

':'ρδ"ός. 6, διιιρ. ciντ! οVeα.ό~ (βλ. λ.). 
ώρδσι, "liρδσι", ιΙπΙρρ. (cISeI1.)· έν KαιρQ, έγκοl· 

ρως, κατά τόν προσήκοντα χρόνον. 
':'ρcf-τpo4pOς, Ο •• ΠΟΙΥΙτ. -CΙντΙ ·όI.Is-eoφo, (Ie.,+ 

S'~Ιφω)' ό έπl τωΥ όρέων τρεφόμενος. 

.:.ρeξατo, γ' 'ν. μΙα. ciop. ιι' τ06 beiyt» (βλ . λ.). 

.ΡCOt-δoUΙΙOCN ο., ΠΟΙΥΙτ. «ντ! ιSelfιI-dOV_1 (1-
~o~δoνπΙι.o): ό παράγων δοΟπον (ι'ιχον) έπΙ τών 
όρέων. . 

ώΡCαι-δίtτιις, -ov, δ <. + δlιSιιιιμι)' ό δ/δων 
(παρέχων, παΡόνων) ώρΙμους καρπούς κατa τήν 
ΠPQOήκοuσaν - έnοχήν (<<οτόν Kαιρ6ταuςι). 
I,cσσI", ιiπ. 4ντ! cSdl/.afI~", &οτ. 1:06 &.~. 
ΔΡCΤO, Υ' Ιν. μjα. «ορ. δ' ix '106 6ιιννμι (βλ. λ.) 



.... - <ιβισγ φροντΙζω, μεριμνC), nερI τινος, 
πPQOέxω, tnοπτεύω (μ8τt cιlτ.). 

ΔΡιι, f), ICιιν. ό.ντ : cιs,σ . /βλ. λ.). 
Apll, f" ΙCιιν . "ηΙ ω,cι (βλ. λ.'. 
ώΡιι .6ρος, ο" <.+".,Φ)· δ φέρων τόc; ι:ιρας 

ΤoO ' Ιτouς, ό φέρων τούς (ώρΙμouς) KαρπOUς εΙς 
nΊ~ . tnoxfιv τ.ων. 
8ί Ι., ιiπ!'φ . πcι8. πρχ. τοll 8,,,,,μ. (βλ. λ.). 
Δριςcσιιο .. , Ιιιw. πρτ. τοί! ~. 
ώplιt6ς, ιt, c}" (.>. Ι:ΙΡιμος, εΙς την όκμι'ιν του, 

εΙς τι'ιν δνδησ/ν TOU.- ... εΙς την έποχήν του (<<στήν 
ώρα του»), έγκαιρος, tπ/Kαιρoς.- ίπΙρρ~ ιιδρ,,,άί,
έγκα/Ρως, έπικαΙρως: ιιδ,."φ, mwH".,=.tnIKQ/pως 
έΡωτζις (ζητεΤς.πληΡοφορ/ας). 
ΔρΙμος, ο," (ωρα)' ώ, χαιΙ νbν, ώριμος-. έγκαιρος, 

έπ/καιρος, εΙς τι'ιν έπ'Ρχήν του, «εΙς τήν Cιpαν του». 
ΔρΙ ....... , παιθητ. ιi6p. αι' τοΟ. del"QJ. (βλ . λ . ). 
ώριος (Α), (α), ο," (~α)' πoι~ τυπo~ tQjj ώραίo~ 

(=ώριμος)' ό συμΒα/νων Ka8' ώρισμένην έποχήν' 
τοΟ έτους, ό έπανερχόμενος και ' ώ;)lομ.ένην έπο 
χήν τοΟ έτους n ό παραΥόμενος εΙς τήν έποχήν 
του (κατό τήν προσήκουσαν ώραν) : dSeaa ,πά ... α= 
πδν δ,τι παι=όγουσιν αl διόφοροι έποχαl τού έτους, 
ΟΙ καρποl των διαφόρων έποχων τοΟ έτouς.- • 
ώριμος, έγκαιρος, cτι'jς έnΟΧi'iς».- 111 ό εν καιρζι 
τζι δέοντι γινόμενος, έγκαιρος, έπ/καιρος. 
Δριος (8), ο" (~o~=ϋπνoς)' νυκτερινός. 
ΔΡιος (f), ο". δωρ. ιϊντΙ OϊίΡΙO~ (βλ . λ.). 
~i .. oς. μτχ. πcι8. πρχ. του ιJeΙζφ (βλ. λ.). 
ΔΡιστος, xcιtt Ιων. χρδιαιν «ντΙ ιJ &g.ON,. 
'Ωpf .... , _,. 6' εΙς των Γιγόντων, περ/φημος 

κυνηγός, τοΟ όπο/ου ήρόσ8η ή 'Ηώς' φονιυθlΙ, 6πό 
'tfj, ΆΡτ'μιδο" ~ ίπlιριt8,,! νdι PIιto't/, 11τl διι!ι β'λου, 
ιlτl eIt δijΥμcιτο, αχορπΙου, ήτ'ρ8,,! ίχ νιχι-ών 6πό 
τ06 'Αοχλ1jπιοδ.- n λαμπρός όοτερισμός (λαιΙSών ίε 
:ΙΙ~1:011 1:ό δν~μαι), τοΟ 6ποΙου tι ίΠΙ1:0λη ciρχΙ~ιl ιϊμ'αcιι, 
μιτt "Ι:ό hPIvbv ήλιοατΙΙοιον xcιl συνoδιι}lτCΙΙ 6πό 8υιλ-
λών [r ίπ., r «Τ1:,]. . 
ώΡμΙΙ ... , δωρ, «ντΙ ώpμ(ιlιι, Υ' 'ιι . πcι8. ιϊορ. cι' 

του ιJρμάΦ. 
ώΡμάτο, ώρμ{ιιιι, Υ' 'ν. ΠΡ1:. χcιl πcι8, 40Ρ' cι' τ06 

ιJ,μι!Φ. . 
ώpμilτσι, -ιτο, !Cιιν • . «ντΙ clρμ""ισι, ω,μ,,"ο, 

Υ' πλ1j8. πρχ. x!al 6πιρσ. 1:0υ ιJe"w.t», 
. Διιιιιινσν, Υ' Π~1j8. 40Ρ. cι' του ιJeμα/_. 
ΔΡ.ίτο, Υ' 'ν. μ'α. ιτρτ, του 81/tI'11μ" . 
ώjιo-IcTi .. , μιλΑ. -ιf- (ωΙΩ+τl*"μ.)· ιiστι-oλι;ιy . . 

)..Ι~I', ",.OHOιr8φ, τιoρατηρCι τήν 8tOIV των 6στέ· 
ρων κοτό τήν ι:ιραν τι'jς γεννήσεως ότόμου τινός, 
"παpo:rηpO τι'\ν ι:ιoav rl'\c; γεννfισεως, έρμη νεύω 
την τύχην τοΟ γεννωμtνoy.- • κu6ερνω κατό τήν 
ώραν τοΟ' τοκετοΟ, ε'μαι ό κup/αρχος κατό τήν ώ
ραν τοΟ τοκετοΟ τινος · καΙ ό διέπων σ1.Jτόν (ίπl 
1:06 ιν ~. o~ραιν/jl Ια1:Clμ'νοu, xcιτι!ι την &ραν ~00 ,,1:0-
υτ06, ΙΟ1:8ρlαμου). 

tpopc, τ' Αν. «νcιδιπλ. cioρ. β' "1:011 8,,,,,μι (βλ. λ. ). ". 
,ρος, .. ~, τ6, ο.CιιΡ. 4ν1:1 8,.,. ICιιν. ""ο, (βλ.λ.λ.). 
~., «6ρ .• ' '1:011 8"",1" (βλ, λ.). 
lιpτo, Υ' ''1, Ιπ. μtα. «ορ. β ' τοΟ 8,,,,,,,". . 
ι.,ι.,ιι, "ι·-cι,.6μc}f (βλ. λ.), «τό οΟΡλΙ00μα, τό 

οίιρλιαχτό», ΙπΙ λι}xCIIν, xυνιίlν χλ.: xcιl. cι,V7Ioώ., 
iv~tQ. ~ •• 1α,μ4f, χσιl . 1:6 ~.,μ.. ΙΠL ~clv χυμιiτCllν' 
ιιι-δ).. 'Boux· .cι,.,... ...... ιu,.βoι· •• ,/~ ,. ι) 
τάW ,,,, ......... ιt •• 
. 'Βnμ" ιIιιιt,..· "',μ8' ιIιt7,.~. IΙltπ"λaΙονcι βλ. .1,,,,6"8 xcιl ,;"w,.,... . 
Δ,.8μ6ς, 6' ΏΡUγμ6ς, cι,.,. (βλ. λ.), cοδρλια-

σμα~, 6οή, δρuxηeμός ('π� λ'oντ~). . 
Δ~σ, ι16ρ •• ' ' 1:06 ι.ιιΗ... . 
ΔΡιόμσι, μaλλ. cι,'-,-••. 46ρ. cι' cι,.oci....".· ιι

π08.· " xcιl νlJν, ώρύομαι, «Ο{ΙΡλιόζω». ('π� λόΧCιιν, 
χυνSΝ), ΔΡUXOμαι (Ι.Ι Aa6y'l:Cllv), λcιτ. ruglre Ι XOItlk 
τό .AI(01:O'l έπl ζcjιων, ciAA' ίνΙοτl :ΧΙΙL tπl όν8ρώπων 
(.υρ. ΩΙ ΙC1lTptCIIμ'yCllν «ν8Ι-dιπιιν, IΤΤI Ι~ 6π.ρδολιχοlJ 
πΙVloυ;; .at1:8 ΙC 6ΠIpιIoAIIιfj, xcιι;Ι;) Ι ιω. xcιl ίπΙ tfj; 
Icι).CΙoo1iς, ΡOXeι;), Ι!ΡUχι;ιμαt, ceoΤζωι.:r • μτδτ" θρη. 
νΟ (κλα/ω) τινό μετό ώρuyμων. . 
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. Έρμ., ίχ tfj, cι~tfj, PIr,;. χ\\Ι τι!ι ώρυΥΙ;, ώeV7Ioώ" 
~υy,.,., ".IJ.ι-ώf, όρυ,.,.,δό,. ώeνnα, (-ύλοκτεΤι ' 
cι,vdc}" (-μετό ώρυΥμων, ., λι}χo~ ώ?υ6μινο;) : 
α:ιινσχρ, ΓΙΙUΙI, Γυνδtl, ΓΔνι.Ιί (φι.ινόζω, 6ρυχωμαι), 
Γόνι.-Ι), rι.νδthι.-Ι.ι. (t3ρuxη8μός, κpauγή', λαιτ. Γίi 
mor, rΔVus, raucus (6ρσχνός), άπλ-αcι~. 'ΥΠ (,'Υ' 
ΠΔΠ) (=6ρυχωμαι, ώρύομαι), μια ·ϊι"μ. ΓίθΠθΠ (8ρrι
νω, παραπονοΟμαι), παιλ norr. rymj& (6ρυχωμαι) . 
Ιιιπ. ·(e)reu, (φi.ινόζω)· βλ. ιίν ΙecVΥομα. · τό φ- IΙ
νιιι "Ι:ό Ιπιφών. c9 (πρΙSλ, 1:ό Υιρμ. weh-klagen) χcιΙ 
1:ό !CΙIf. 'πιρρ. -δ. αcιναχρ. lf (πρΕίλ. α\\ναχρ. lf ru--
t3ρuχωμαι; φωνόζω, KarQ. τινος). . 
ίιρχaίος, χαιτι!ι ΙCιιν. χρδιαιν, ιϊντΙ ιJ CΙρχαίο,. 
Δρχc,σ ..... , Υ' δυΤχ. πι-τ. tofl deχΙομα. (βλ. λ.) . 
Δρχcϋντο, δωρ. τ' πλη8.πρτ. τοί) όρχΙομα., 

. ώρώρcl, Υ' Ιν. 6π.ρα. του 8ρ"υμ. (βλ. λ . ). . 
ώρωρCχiτσl, !Cιιν, άντl όeωe.Υμ."ο •• ΙαΙ". Υ' πλη8, 

παιθ. :τ ρκ . :~ ίί de.yt». 
ώpώΡUKTO, Υ ' έν. πcι8. ΙΙπll~o. τοί) d,voooι. 
'ΩΙ· :ίΠ'λντ<J Α' ώ~ . ΕΠΙΡΡΗΜΑ ~p6πoυ, XCΙΙ eij: 

1> ώ; διιχτ ιχόν έπ(ρ? Ας (wνι;6μενον)=oiίτΦ~ (δλ.λ.), 
κατά τοΟτον τόν τρόπον, .~ έπ(ρρ. tfj, διιχτ. ιiν
τιιιν . &, (ΙSλ. λ.) (χαιθ' δν ιϊχριΙSώ, τι-6πον τό τ~ ιΙ· 
ναιι ίπΙ ρ::> . ίΧ του ·τ6~, xcιΙ τό ov..ι»s ίΧ τοί! οΙτο,>' 
xcιΙ 2) ώ~ civa;cpop. ίπΙρρ, ώς (ΙΙ-:ονον)-δπως, ., ί
πΙρρ. ΤYί~ ιϊν:ιιφορ. ιϊντων. Ι, (ΙSλ . λ.) .~. Β' ., ιrΝΔΕ · 
1:IιΙΟΣ ώς (ιiτoνoν)=8.,.- 1" ΠOlΚlΛAI ΧΡΒ1:ΕIΣ. 
Α ' ΕΠΙΡΡΗIιΙΑ : Ι διιχτ. ίπΙριΟ . τρόπου Ας ("Ι:ον ι 

~6μaYOV)=QijTW. κατά τoCιτoν τόν τρόπον. λ αι-:. sic. 
2) "αΙ ~Kol οϋτως, «καΙ έτσι όκόμη», καΙ μ' δλα 
ταCιTα, παρ' δλα α'ιτά (ιit, τό 8~) t d.Uά _2 ~ 
.lIHlt» 16μ.cN' ncil." = όλλό KOI παρ' όλα α'ιτό 
(άλλ' έν τούτοις) ε'μαι όπoφaσlσμtνoς νό δώα.ι 
όπ/σω 11 μ8Τι!ι ιϊρν'ήα. "δ' ~, "."δ' ~ = ούδ' ΟΟτως, 
cοΟτε κι έτσι~, καΙ έν ΤoισI.JΤΓ,\ Koτaστόσει πρα
γμότων ούχl, έν τούτοις ουχ/, ο(ιδ' οΟτω, oGτε καΙ 
τότε, κατ' ούδένα τρόπον: clll' · "δ' &)s p.1IJ'. 
μάxr" .0,,,IJ.αΙoω, ~E ..... -όλλ· oQτε καΙ τότε 
(οΟτε καΙ ύπό τός συν8ι'\κας αύτός) έqauε νό μό
χεταl όσε/ων τήν περικεφολοΙαν -Εκτωρ. . 3) ίν 
πιιρομοιώαιιαιν, 11' τό διιχτ, &)s ΙΙντcιπoχρΙνl1:CΙI liνcι· 
φορ. ~ (.l"l:I πρoτcιoo6μlνoν ιΤτl ίπlτcιααόμινoν ίΧιΙ· 
νου): ~ .... ~ ... (οΟτως ... , δπως ... -λcι"l:. SIC'k ut), 
Τι τιiνιtπιi'λιν ~ .... ~ ... (-όπως .• , «έτσι» ... ) 11 ίν tt 
ΤΟΙ«ι}"Ι:'t/ χρ'ήαιι τΙθιτcιl .0. χcιΙ: .. τ .. .. . 6S.... (-δ
πως ... , οΟτως «fτσι~ ... ). 

• ιϊναιφοριχόν intPP1jΜCΙ ,;ρ6που ~ (Ιτονον)-δπως, 
κα8ώς, λcιτ. ut,. 4χολου80llν χυρΙaι, lπιιτcι ά~ό δ.ι
χτιχόν ίπΙρρ. , ~ό 6πο(ον ιv τούτοι, ουχνι!ι πcιρcιλιΙπι-
1:CΙΙ: •• ιoιt..", ,. CΙrσή .., χνμαισ μα. IJ.αUooIκ 
(τ.l. oIτ~ ~)'-ιv "1:11 τolcιι}τΊl χρ'ήαιι "Ι:ό "" δίν τονΙ· 
~ιταιι, Ι."Ι:ό, . δτιιν υΤτα~ ίν UAat ΠΡ01:ΙΙOΙCII~, fι δ"l:cιν 
τΙ81ταιι lπιιτcι «πό 1:ην λΙC~ν, f) 611:0Ι. IΙαιtylτCΙΙ διι!ι τοί! 
~ (! ΙΗδ, &)s 4ντl ~. "'6,>. 2) «νcιφoρ. ιιδ, 4Π' 
cιντ4 Ιν τιοιν ίλλΙIΠ1:IXCΙΤ, φρι!οlοιν: ~ lμol . Τι &)s 
γ' lμαl (ίνν. Io •• ϊ>-δn.ωc\ φa/νεται εΙς έμέ, δπως 
«μoCι φα/νεται», δπως έγω νομ/ζω Ι ~ cln' tJμμά-
1"Φ" (ίνν. '01"'" .1.CΙ_.)-δπως (δσον) διό των l!
φ8aλμων δύναταΙ τις νό KρlνΓ,\ (cδσον ήμπορετ κα· 
νεlς .νό KρlνΓ,\ μέ τό μότι») Ι ot'i& cliJIίN1"o;, c6s 
Aa ... Iιι,μ6",ο" .ln.i,,~οΟτε στερο:Ιμενος ρητορι
κης Ικανότητος, κρινόμενος ώς Λακεδαιμόνιος (Λα · 
κεδαιμόνlος δπως ε'ναι ... ) Ι Ιuifτο τφ oι"ιtμΩΤ' c6s 

' ισμ •• Ιφ=έχρησιμόnolεl τό οΤκημα ώς (χυρ. δπως, 
κa8ώς) όπ08ι'[κην. 3) τό ιϊνcιφoρ, ~ συνιiπτιτcιι 
11Ι0 •• cιΙ μ8τt μιτοχfj, cιΙτlολοΥΟι}Ο1j, την lννoιcιν τι;ί) 
χυρΙου ρ'ήμcιτo, tfj, προ"l:"ΙΙοιcιι,: CΙ,.."Ω" .. oϊίo." c6s ιι
,.lIoVμ8tI'Oί-όγανακτoOoιν δπως (κaeώς, ίνν. ά{α
νοκτοΟν) δνβΡωΠΟΙ ΌΙ όποΤοι όδικοΟνται (δπιρ XII
τcιλήyιl 11; τ6: όγaναKΤOOoιν έπειδή fχouv 'τήν Ι· 
δέον δτι όδικoOvται) Ι' Φα. μιτt μτχ • . ίν ΙΡCιιτ'ήσιοlν : 
c6s _1"/ ' 1ι) tHw. ;-ώσόν (διιως, καθώς) δY~noc; 
πού tπI8uμET τΙ πρδγμα; (τ. Ι, χόριν τΙνός ηρό. 
Υματος ;) Ι .0. μ8τt μτχ. «ΝCΙφιΡOllΙY"I' 11' τό 4ν1:ιυΙμ . 
'tfj, π~oτιιo~: .r,.,. ... " 8fτι}" ~ cliJa.otn8 = τόν 
περιoplζouν tν κλειστQ x~ (τόν φuλακΙ~ουν) δ
πως 'fνa ό όποΤος διanp6πει όδιι<ι'\ματα (ενεργεΤ 
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ιtaKQς, κοκουργε:Τ), xaι! ιιντlll8ιν, tιιειδι'ι τόν θεω
ροΟν όδικοΟντα Ι ιbo. τlι ΙΙνιιφαρ • .ι, σl»vΙΙauτιιι xaιΙ 
μaΤ« μιταχiilν xlιμjνClOν χαιτ& Υιν. ciπoA: ... 18, cΔc 
~ 1%6._, στeστιή. Itι_μnna (-λιιτ. · res 
cum It" sunt)=vOv δt, δπως 8ό έστtλλεπ στρaτόν, 
έάν τό nρόγματα εΤχον τοιουτοτρόπως, στε/λάrε 
στρaτόν, τ. Ι. στε/λατε στρατόν θεωροΟντες δτι 
εΤναι τοιαΟΤα τό πρόΥματο; Ιριι: έπειδή εΤναι τοι
aOTα, στεlλατε στρατόν (ιμιό καΙ τ6 πΡόγμστα f
χουν fτσι, στεΤλτε. στρατό»). 4) το ciytItfαp. cΔc 
οl»νctπτιtιιι .0. χιιΙ μaτ& πρα8jοIClOν: ιIιιthισ.τσ .ι, IΖιΙ 
ιισ"ΜCΙX1σ.-όνήyoντo εΙς τό όνοικτόν πέλάΥος δ
πως (καθώς, ώοόν) διό . νουμαχlαν (δπως δηλό όν
όΥεται ό πρατι8tμενος νό · νωμαxήσr;ι) Ι cΔc IΖιΙ 
",,,,..ισμό.=δπως (καθώς, δηλ. 6πομακρύνεταΙ τις) 
διό συλλΟΥήν ΦΡUyόνων (ι Υιό νό μαζέΨr.ι φρύγανα») 
11 οl»νηθία.αι.σ τό civoιcpαp. ώ, αυνΙΙΠΤ8Ταιι μaτ& 'tiilv πρα
θία. ΙΖιΙ, .1" neό" απαινιώΤ8ρον δ. μιτ' ΙλλClOν: ~ 
Ι" ΗσΗφ" 'ισe,,=ηύχaριστήθη όπως (ευΧΘριστεΤ
ται) ό έν KαKι:j καταοτόσει ευρισκόμενος (τ. Ι. ι
χόρη λαμ6όνων υπ' όψιν τήν κακήν του κατόστσ
σιν, ijoτot fVEKa της κακης καταστόσεώς του). 5) 

. ένΙοτ. iι πρόθιοι, παιραιλΙΙΠβΤΙΙ:Ι, χοιΙ το cΔc χοιτijντηαι 

νόr. 8πίxΊl θίαιν ΠΡοθία.=ι:Ia!-οιίτ. (δπω, cixptEiiil, χιιΙ 
.ό λαιτ. usque xtItijV'7jOIV ΙοοΜνοιμον πρό, .ό usque 
Ad), μόνον ΙπΙ προαώπων δμω,: cΔc τό. φΙ,ιΙΖιΖιο..
πρός (εΙς) . τόν Φlλιππον (iπΙ τ6παυ 'iι .1,)' t, τοιιιδ
τη δισιχριαι, 'tij, αυν.σι,ιως; ΙπΙ ΠFο~ώπων ciπό. 'tij, αυν
τ~εως; ΙπΙ τόπου xaιτoιφoιΙν •• oιι ιιν τφ ιixαλoδθφ χω· 
ρΙψ ταίi θαυχυδ. ιιν 79) δ,φl".τo cΔc n.eδlxxιx. ΗσΙ 
Ι, ή. LιλHac1ax..;. Ι 'iι τοιαιδτη σδντιι,ις; τoίi ιiνoιφαρ •. 
JJa!-oιlt. προα. ιiπαιντιJ παιρ' Όμήρφ i'ίe7j (ciAA' Ιπ~ 
μό'lον) :. cιΔs σl.Ι τό. 6μαισ. &".ι ιΗό, cΔc τό. 6-
μαισ. ·(Όδυα. χνιι 218)-πQς πόντοτε ό 8εός όδη· 
ΥεΤ τόν δμοιον πρός τόν όμοιον! 4) μιτ& in:tpo 
ρημιiτClOν, πρός περιορισμόν Τι πρός έπlτασιν της 
δuνόμεώς των: μιτ& Ιπιρρ. θι.ιxαίi βoιθμαίi 11' ΙνΙ
oχuotv 'tij, ΙννοΙοις; 1:0.1»: «6r cU"θΦ,-όπως όλη8ως, 
τ. Ι. κατ' όλή8ειαν, δντι.ις, τι;> δντι, πρ6Υματι (χοιΙ
ται δδνοιτιι .. νck θιωρηθfj "ιι! ., Ιπιφώνημοι : πόσον ό. 
ληθeις Ι), λιιτ. quAm ver. Ι «6, lτιfel»r=κο&:.ις ιδια
φορετικό», τ. Ι. διαφόρως, «διαφορετικό» (Τι ιhς; ιπι
φcίlν. . πόσον .διαφορετικό !ι), λοιτ. quAm "IIt.r 11 
ιhα. δδναιτοιι τlι civoιcpop . . ιIr "οι! νόr. Ιπιταιι (νck i_xo
AouQfj) lπιιτοι ciπό iπΙρρημοι δηλlι)τι,,6ν ΙXτιillται> χοι! 
θοιυμιχατοί) τινο.ς; ΠΡΙΙΥμοιτο,: 6σ"μcιατ!ir «6r, ~zι.". 
φvάir cΔc lΙλπ. 7) ιha. xaι! μιτόr. ίπιρρ. lΙπιρθιτ. βοι
θμοll αυν.ΙΙααιτιιι τlι ιiνιιφαρ. «6" iπιτιΙναν "Ι:-ήν lννοιοιν 
τοll fιπιρθιτ., δπClOς; xaι! '1:& 6,τι, 6zι~ xaι! τό λοιτ. 
qu"m : «6$ μ,dλιστσ=λcιτ. quAm mΔχίιιιe=δσον τό 
δυνατόν περισσότερον Ι c6s- Ηστσ=λοιτ. quAm fiι.
ciJlime=δoov τό δυνστόν ευκολώτερον Ι cΔc τιίχι
OIσ-AOΙ"l:. quι.m cel.rrlme-δoov τό δυνατόν τα
χύτερον "ιι:οιρομοΙοι ιΤνοιι 'iι xpijOI, ταβ «νοιφαρ. c6s- ίν . 
τιιΤ, φριίαιοιν: cιΔs " _,ι., dJr ΙΖιΙ .. ιι nσAv, «6, 'Ζιί 
" Ζι1.ίατσ. (Ιποιαοιι. ιh, xaι! νΙΙν)-λcι'l:. 9Ieruιnque, ut 
Qlurlrnum. 8) ιha. τό «νοιφορ . .ι, ΙΠιτlΙνιι ΙνΙοτι tijv 
'δναιμιν lΙπιρθ. ΙΠιβ. αuνιιπτ6μaνον μaτ' οιοταll δπως; ιi
xpteiil, xaι! μaτ& ταδ 6πιρβ. i1τιρρ.: cΔc ιeιστσr, . CΔC 
μ,ι .. ιατο.r=cδσον γlνεται», «δσο naιρνει», καλλl
τερος, l\τοι · δΡιστος. 

Β' 1:rNAEDlO1:: 1)., Ilδι,,'" σδνelαμoς; c6r, 
ltCIpιστiilν '1:6 δι' ιιUταδ ιΙσΙΙΥ6μ8νον ., '(ΙΥαν6ς; (=δτι), 
auveν. τι ιΙδ. σuνδ. 1 .. 1 (JA. λ.), λιιτ. quod. 2) 'cΔc 
-"τ. (JA. λ.), τόσον Cκπε, ACΙΤ. "deo ut, Ita ut: 
deσf cΔc Uo ..,atJe--r n.ιuιι' 6μ.oV~!<ατό τό nλό
τος τοσοΟτος Qσrε νό πλέουν δ(ιο τριι'jρέιc; όμοΟ. 
3) ., τιλιxlις; σδνδ. cΔc, IΙ, . e1jAωOLV σκοποΟ, ouYcύν. 
τ, ι .. xaι! 'I:/jII~, λcιτ, ut- Τνα, διό νόο «Υιό νό». 

'ΒντιιlΙθ« OuYoιτιxt ν& ΥΙΥ'(Ι λ6y~ πιρΙ 'tiilv .λAlLKtI"iilv 
ixιΙνaoν πιριφρι:tαllι)ν τοί) ιIr μaτ" «πρφ.: .ι, '_, 
• Ι_Ι., (ιIr> cπιιιd.&.τι .Ι_Ι., χλπ: δι· δλClOν ΟΙ9τ1ιν 
δηloβταιι xιiιι:αιo, μετριασμός ΙσxuριoμoO: cΔc .Ι_ί., 
-λιιτ. ut Ita dkam-οοτως εlπεΤν (cνό ποΟμε», cνό 
ποΟμε fτσι», νό εΤπ/) τις) Ι _ I_r .ιneί.,-διό νό 
εΤπι.ιμεν δπωςσuνι'\ΘΩC; λέΥεΙ τις, «όπως τό' λta ό 
λρΥσςι (η: διό νό εΤπωμεν .~ όλlνoις, ut uIaV 

λέξιν, cκα8αρό και ξόστε:ρα») Ι (c6r) 01It'816.,..1 .Ι_i'., - 'να εΤπω tν συντόμιιι, έν όλlΥοις, μέ μΙαν 
λtξιν ("υρ., διό νό' εTΠΓ,J τις όφ' όύ συΥκεφαλαιώσl3, 
tν . περιλήψει). .4) ιhς; οιlτιο.λΟΥ. ' ouva. cΔc, πρlι, e1j
AClOOIV αlτ/aς, αlτιολογΙας, αυνcύν •. τ/jl . οιίτιολ. 6τι (= 
διότι), fι τφ Ι_Ι. λιιτ. qul", qυippe, quAndoquldem
έπΕιδή, διότι. δ) ιh, χρον. αύνδ. cΔc ιiντΙ τοil " 0, 

Ι_Ι (χραν.), λοιτ, ut ciyt! quAndo' δτε, δταν. ,. 4) 
ιhς; τροπιχόν μ6ριαν ίνΙοτl ciItoιytιJ cj)o. τό cΔc civt! το& 
I~; ' λcιτ. · ut ciytl quomodo, quemAdmodum' πQς, . 
κατό τ/να τρόπον. 7) · τό ιiνoιφoρ. cΔc ciποιντιJ ivlotI 
xaι! ιh, ταπιxlιν μ6ριαν, ιiντΙ τoίi 6Ζιο." (βλ.λ.). λιιτ. ubi. 

1" ΠΟΙΚΙΔΑΙ ΧΡΗ1:ΕΙ1:: Ι ίνΙοτι τό cΔc ''11 cipxli 
. ιιρoτιiαιClOν φιxινo.μlνιx~ «νι,οιρτijτων, ιhς; mtcpciIv. Ιμ
φιχντι,,6ν ' nQς! π6οον! «τΙι!, ώς; τό λοιτ. ut ciyt! τοίί 
quι.m: c6r &"0.. Heσc1l". 'ι.,=«πόσο (<<τlι) όνόη
τος i\σouν:ι! D χοιτ& τό nAalo.ov μιτ' ίπιθ. xcι! ίπιρρ.: 
cΔc ι)λΙ6ισ, .l=πόσον ήλl8ιος εΤοοι! Ι cΔc σ.ιι.όr d 
Ησneστοr-=«τ/ μεγαλοπρέπεια πού 000 fχει ό κατα· 
ραμένοςι! Ι «6, ιJξ_σ Hλcί,.ι=«πόoo . διαπερασΤΙKό 
l1Οό ξεφωνlζει»!. 2),.., tfj cipxiJ ιhα. προτΙΙαιων τό 
cΔc δδνοι τοιι νΙ α7jμοιΙνΊl xaι! τοιχιέοιν ί.νοιλλαιΥΥιν '(1'(0-
νότων: c6r fc1.." ~ μι. 'Έeω, .. mιxINf φei .. , 
ΙΙμφaxιί,ιιιψttι=μόλς εΙδε καΙ ευθύς ό -Ερι.ις ... (xup. 
δπως εΤδε, Ka8ώς εΙδε, ούτω, δηλ. τήν lδ/αν στι 
Υμήν, ό 'Έρως ... ) Ι cΔc fc1o., ώ, IμιJ.."., cIir Μv 
ZI~Ι 6ιιμό, lιίφlhι - μόλις εΤδόν, καΙ ευ8Uς κατ
ελήφ8ην όπό μανlαν (ΙΥινα τρελλ6ς όπό τόν κε
ραυν066λον fρωτα), καΙ εύ8ύς ή καρδΙα μου έπλη· 
Υώ8η ... (πρδλ. το παιρόr. VirgiI. ut vldi, ut m. malus 
abstullt error). 3) ιhα • • ι~ Ιλλoι~ πιριπτώaιι, "1:0 c6s
·ΙXφρΙΙ~6Ι a~xijv, ouYciIv. τφ ιΤ6ιι, λοιτ. utinAm, μετ' a:Ιχτ . 
μόνον' εΤ8ε νό ... Cι νό ... , «μακόρι νό".ι: ~ ιΙΖιό
λοιτο. ΗσΙ &,ι1ο., - εΤ8ε νό άπέθνr.ισKε καΙ .όποιος 
δλλος ... (<<μακόρι νό πΙ8αινε καΙ όποιος δλλος ... ») 
ιι x~Ι ΙΙ~νητιxιίίς;: cΔc μfι 6cί.o.ι=εT8ε νό μή όπο8ό
νr,ι ! Ι iv tij oιutlί xpijoat οuνσιπ,;ιτοιι χοι! μιτ· !λλClOν 
λ',ιων ιuχijς;; cιΔs OφaA.ιι, σνΙ'ό6' d1ία6σ,=εΤ8ε νό 
εΟΡισκες Ιδώ τόν 8όνατον. 

11 το ~ μιτ' ιiριθμ7jΤΙΧiilν δηλοt δτι ό ιίρlθμ6, πρί
πιι ν& λοι:ιδιίνιτοιι oux Ι χοιτ' ciχρΙδιιοιν ciλAdt xaιτ& 
προα''('(ιαιν, ιhς; cα1:ΡΟΥΎυλός;. ciριθμό~' περΙπou, σχε
δόν, κατό προσέγΥισιν, ώς; τό λοιτ. φΔιί Τι Δdιno
dum: ιΙπέ6σ". cΔc π .. l'aιcόσιo.ι=Ιι:rεσαν εΙς τήν 
μόχην 500 περ/που. 

• τό ώ, Ιν τιαιν iλλιιπτι"αιΙ, φριiαιoιν: 1) ~ 
τΙ (ίνν. )'έ." .. σι;) ... διό νό γ/νr;ι τΙ πΡδΥμα; πρός 
τ/να σκοπόν; διατl; πρός τ/; 2) cΔc 'xιxoco.r, «6, 
Ι"σστο.ι == fκαστoς χωριστό, λοι •• pro se quisque: 
(δπι.ις €:τυXε νό εΤναι καΙ νό εύρΙσκεται) fKoσToς 
χωριστό. 

. [ΚυρΙω, ιΙπιΙν cΔc ι[νσι ciΡXIIloι ιι!τ. nA"l8. τοδ .If, 
δπω, τΦι; ι[νοιι οιΙ<t . πληθ. τοil Ιρ8ροι> Ι· δπως; τό σΙ
..~ ίΧ tij, α~l'α, Χλπ.] •. 

Έτιιμ.: Ι ~ διιχ\. ΙΧΙρρ. (civClOoτ. Α' Ι) "οι! ~ 
(Ιαιπ .• ω-+ -$ (χοιταιλ. χροαφ.): ποιλ-λαιτ. Ιδ-C. 

• cΔc ιiνoιφoρ. ίπΙρρ,,1ciν(ι)τ. Α' 11) (ΙΟΙΠ. *Jδd, ciYtClOY. 
θιμ. Jo- (βλ. S, Α) Ι' σαινα"ρ. yιld, ιι:ρδλ. lοιπ. 8 Jδ iv 
τcjl Ζ8νδ. yίi' ιb,. ~oς; τ-ήν χλΙαιν "οι! τ'ijν βοια. αημοια. · 
ιΤναιι _ριtλλ. ~,' τ!ir χοι! ~, cIir, δπιρ προίρχιτοιι 
ix lΝμ. .so- ·(~λ. Ιρβρ. 6), xaι! ιΤναιι ou'('(. τ, _λ
λιιτ. ιδ-c: (οδτω)' πρδλ. μaΤ",ό Ιλλων χρήαlClOν .ι, 
βil .. ια..σr ι αοιναχρ. Υicctwestά-},ι (yίid ςr-)-τlι w
λΙτιρον el»ytIt6V' πρό, τδ ~. τoίiτo αuνιίπ.οντιιι τΙΙ: 
cIr ... , ιιστ., δωρ. ch. (cIr τ., ch.=~, &S" c5-cJ..). 

• . δμηρ. cΔc (F~) Ικιτοιααόμινον: . Τσσ., 'e",Ik, 49, 
(·oF-r (., ΙΠιθ.), Ιaπ. 8ινδ-: ποιλΥ-.ρμ. $δ (·ΙWδ), 
Υατθ. IWe (δπως, ώς), δαχ. ινΔI (έόν), It'tOΙ Ιλλ. 
.."", iν '1:, όμηρο ,πι, λοχρ. Fστl, «ττ. 6τι, <*σFό6 
.. ι·, όμηρο Innar (*σf6c1 zιιιor. (: μτιi τινοις; 8FI»-" 
ΙCΙπ. 8νδ, 01»'('(. τcjl λιιτ. ν. (=1\), Ιλλ. ιJ-[F~, Ιοιπ . 
·ν., Κρδλ. αaνσχρ. ν", νΙ). 

. . IV .ι, ( rιρός) (4νClOτ. Ι 11 5), πΙ πpααCΎπφν· "ιιτιi 
'I:,νΣΙC ΙφΌU,,l:ιι, πιρ! «ρΧ. lιΡYιι.ν. (8.Jc»-· μaτck .Φ8lx, •• 
IIIL 4ντaoν. 8iμ. 8.Jb_, Ρλ. Sr) ou'('(. "'cjI '~. (-δί' 
α6τοΟ τ.cιD τρόπου, κατ' αύτήν τήν δι~ΘUΝσιν, ιιρός 



τc!ι tδGι) (·σ~ (-πllλ-λll~. SδoC-oOTω, δeενΙ ι 6, 
" ~·σo, ·σΔ (=πρός π()Ο, πρός δπου). 
νς. · fι ώς, δaι;ι. "ν~Ι_ 06 (βλ. λ.)' δπου, ποΟ. 
Υς, t6, -yav. Φί'CS", δωρ. "ντΙ 01,' τό ως, τό caίιτΙ~. 
ώσcι, tClDY. χιιΙ ΙΠ. ι1νtΙ lωσα, ιi6ρ. cιι' τοll 4nJWoιι. 
Δσαιμcy, 11' nA'fje. _rιxτ. ιio;:> . ιι' toίi ώ(Ηφ. 
ώς ΙΥ, ιίπ. Ας .c fι ως .c,,· = ιlJ" (βλ. } •. ) μaτιi 

npooeTjx'fj' δuν'fjΤΙΧi'j~ ίννοιιι,. 
ώσ-αν~cΙ Τι ώς σν cl' ώ, χιιΙ νΟν, ώσόν εΙ, ώσόν 

νό, ώσεl, ώς έόν, cσόν~, λιι~. tAmquAm. 
ώσανν', ΙΙδρ • . Ιπιφών. (hoshIAh-nA)' σc»σ~ Iιf Ι 

οωσόν -μας, Ικετεύομεν.! . 
Aaaa.c,. Ύ' ίν: '-Ιων. !lop. ιι' toO Φ/Ηφ. 
ώσ-σύτως, iπΙρρ. toO 4 αντ~ (=ό Τδιος)' (-~ 

+σιπaιs). 'πιτιτιιμΙνον cns- (βλ. λ.)' κατό τόν aύτόν 
τρόπον. καθ' δμοιον τρόπον, όμοΙι.χ;, όκρι6ώς δπ~ 
11 ιlJσσvτ~ ΗαΙ ... =καθ' δμοιον τρόπον δπως ... 
ώoIc, δωρ. "vt! ώζι, Ύ' Ιν . πρτ_ τoίi ιfζΦ. 

. '-a-ci Τι ώς cl, ίπΙρρ. · ώ, χιιΙ νυν, ώσεΙ, ώς έόν, 
ώσάν, cοόνι 11 έπΙ πιιρρμοιώσεω" ως, καθως, δπως, 
ισόνι Ι ώο: χιιΙ ιlJa·II-τl . - 11 μιτ';, ι1Ριθμ'fjΤ., περΙπου, 
cπόνω-κότωι (ώ;; tό ιlJ; r 11)_ 
""ΙΙσομαι, πιιθηt. μ.Η. τοΟ Φ(Ηφ. 
"σιΥ, δοτ. πλ "Ιθ. τοΟ olί, (βλ. λ.). 
ώσμαι, πcιιθ. πρχ. toίi φ(Ηφ' μτχ. ιlJσμι"o,. 
Δσ-ιιcρ, ΙπΙρρ. (~+ πιι)' ώ, χιιΙ νυν, i:ισπερ, 

δπως, καθι:ις, όκρι6ώς δπως lπιιρ' ΌμΥιρφ μaτιι;iι 
τοΟ ~ χιιΙ τοΟ πιι συχν& πιιριμδ:iλλaτcιι λί,ι; τι,: 
ιιι τοπάιο" πιι. ιlJ" ΙοιταΙ n.e. 2) ίπΙ χρ6νου, 
εόθύς ως, μόλις δμα, }.cιτ. ιίιnul _c_ 3) περιoρl
ζει fι τροποποιεΤ Ισχυρισμόν τινα, ώ, τό ιlJaΠΙIΙΙ, 
λcιτ. tAmqιlAm' οlονεΙ, ώς έόν, τρόπον τινα U ιν til 
χρ'ij~aι tCIut'!j οuνciπτaτοιι συχν& xcιΙ μΙJcί ι1πολ. μιτο
xfj,: IIHιn.ll Ιξό,ι-ως έόν ~τo εΙς τήν έξ6uσΙαν μας. 
Δooncp cl i) tiσIIcΡC', ΙπΙρρ.· όκριδώς ως έόν, 

όK~ι6ώς δπως ... , ως νό ... , λcιτ. φ&ιί, tAmqιI_m. 
ωσ-ιιcρ-οϋν, Τι "ancp ουν, ίπΙρ?: όKριt%ις δπως, 

όκρι6ώς καθώς U δπως πρόγματι, δπως τ9 δντι, ως 
όναμφιβόλως ι ιΙ ι3' Ιση" (ώιιπιιον" 'στι) διό,= 
όλλ'έανύπόρx~,δπως καlπρόγματι ύπόρχει (δπως 
άναμφι66λως ύπαρχει), θεός. ' 
Δσ-τc (ιlJ~τι), Α' ιlJ, ΙπΙιιημα, Ιχον '1:Tjv ΙΙ~''iιν 

αχ'αιν πρό, '1:ό ιlJ" οΤαιν Ιχιιι .ό δσ-ιι πρό, τό 11" XF1j
οιμοποιοuμινc~ δί Ιν ποιρομcιώσισιν, πιι~· Όμ'ήρφ μιί
λιστοι ΌUχνδ'l:ΙΡΟν fι τό ~. δπως, καθώς. όμοΙως ως, 
όKριt%ις δπως. 2) πρό_ δ'ijλωσιν δυνόμεως καΙ έξ
όυσ/ας, διόι 'l:i'j_ 6πoΙcι" πριίτ.ιιι 1:Ι, ΤΙ' ώ. τό 81", 
AII'l:. υΙροΙ. : τδ" ι3' Ιξ"Inσξι" 'Aφeoι3Ιτ,l eaia μά"', 
ώσι-ι -θιδ.=αύτόν δέ τόν όνήρπασεν (όπό τήν μό
χην καΙ οΟτω τόν έσωσεν) ή Άφροδ/τη, εύκολω
τατα δέ σόν θεό πού ήτσ. 
Β' ιιι σv"hσμο~, πρό; δΥιλωαιν τοΟ όποτελέσμα

τος της ένεργεΙας τοΟ ρήματος της κυρ/ας προ
τόσεως, χοιί δή : Ι πcιρ' "ττ. σuχνδτιιtCΙ μιιt' ιiπρφ. 
χιιτ& τό πλιεα.ον (=Cιστε νό, διό νό, νό ... ): ιΙ Ιέ 
σοι (Jvμδ" Iπ~'iίσνι-αι, ΌSιιτι " •• σ{Jσι=έόν δέ ή καρ' 
δ/α σου κατέχεται όπό διακαη έπιθυμΙaν νό (διό 
νό) έπιστρέΨι:ι. 2) ένΙοτ. 6 ΌSστι αuνciπτstcιι χιιΙ 
μιι'l:& μ.χ. (!5πω, 6 ιlJς>: ΌSιιτιr φt1""-σσσμi_ "φ" 4-
ι3ΌW=Ka8ώς (fι, έπειδή) , αl όδοl έφρσυροΟντο. 3) 
6 ΌSστ. cinoιv'l:ιJ χιιΙ συνηνωμίνo~ μιιτ& '1:011 Ι) (Ι) IΙΗιΤ8) 
ως 6' δρος της σuγκρΙσεως lπειτcι ciπό ΙπΙθ. αυΎΧΡΙΤ. 
βoιθμoίi: μiζαι ΗΟΗά Ι) .;)στι &"Η""-Ιιι,,=ότυχήματα 
μεγαλε/τερα (όνώτερο) όπό τό αυνήθως προκα
λΟΟντα τούς θρήνους (ότυχήματα διό , τό όΠΟΤα 
δέν εΤναι όρκετός ό συνηθισμένος δρηνος) Ι μί
ζο" fj ΌSιιτι ~IΙΙ" διί"ασθσι ·_Ηδ..-όroχημα με
γαλύτερον όπό δ, τι 8ό ~τo δυνατόν νό όν8έξη 
τις Ι πιιρ& ΠΟΙ'fj.οιt;; ίνΙο.ι πoιρoιλιιΙπι.cιι 6 lΙΗιτι: ,.6-
.,.,μα μ8ϊ,0'fI , ~llιι,,-ν6σημα 6aρύτερον όπό δ
σον 8ό ήδύνατδ τις νό ύποφέρι:ι (νόσημα πολύ t3a
ρύ διό νό τό ύποφέρι) κανεlς) Ι 'νΙοτ. 6 τοιοlΙτο, 
ΌSσΤ8 '1:011 δ' !5ρου tfj, αυΎχρΙσιlll, ουντιίααιταιι μ.τόι ί
πιθ'τOΊl βιιθμοΟ OatIXOO c1vτl αυΎΧΡΙΤΙΧΟΟ (6πδτ. 6 88-
τιxό~ βcιθμό, !σοδυνιιμιιΤ πρό, oU-YXPI,l:. fι to~AciXIO'toν 
πρό,-- λlοιν ίΠΙτιτοιμ'νον θaτιx6ν): .. ui" ΌSσp 10'
...... -παρό πολό ΨUχρόν διό νό λouoθt,l τις (xup. 

"""5. ι . 

. -ψvucSΤιfΟ'" c5CJτι loιίCJσσ8σ, - περισσότερον 
ΨUχρόν όπό δ,τι δό έπρεπε νό εΤναι διό νό λου 

: σθt;j κανεΙς)_ 4) τό ΌSσΤ8+dΠIφ. σημ. χιιΙ ιέπl τ9 
'~νό ... ι, cύπό τόν δρον νό .•. ~ (ιiν.Ι 'tOIl Ιφ' φ , 
:i) lφ' φτι+ιiπρφ.); nσIα6oν"α. σφ8.. α'το",," ,'A(J,,
"Ιοι" lΙΗιτι βον'λ.ηιιοιι δ,τι ι" I,.ιr/"oι, ι30,ιcπ=νό 
παραδοθοΟν -εΙς τούς Άθηνα/ους υτ. ό τόν δρον νό 
όπoφaσΙσoυν ΟΙ ΆθηναΤοι δι' αύτούς δ,τι 8έλουν.
• 6 ΌSΣτι σuνtciα,α.τcιι ώα. xcιΙ μ'θ' Ό.nατιχfj" μ •• ' 
Ε~χτιχi'j, ιixδμ,,! χιιΙ μιτ& π"οστ., 6σιίΧI, 6 λόΎΟ_ Π.
Ρι'χaι Ιμφοισιν: β.βηΗΙ", ώστι nίi" Ι" ι}ό1ίχφ " ξιστι 
φawιϊ,,=έφuγεν, ωστε ήμποροομεν μέ τήν . ήου
χ/αν μας νό είπι,.ιμεν δ,τι 8έλομεν Ι ΌSoτι, ιl φιο
"ώ" 'neσσσo", ο'ι3' Ι" ώιJ' IΥΙΥ"cSμη" HαHδ.~Cιστε, 
καΙ δν όκόμη έπραττον δ,τι έπραξα ιμέ τός φρέ
νας 'μoυ~, πόλιν δέν θό ι'ιμην "ακός Ι ΌSιιτι {JoάI
ιι&=έχε 8όρρας έπομένως (ώστε έχε θάρρος). . 
"σΤΙςω, μιλλ. ·/σαι, θοιμισt. του φ/Ηφ' ωθώ 

(ισπρωχνωι) κατ' έπανόληψιν Tt;jδE κόκεΤσε (πότε 
πρός -τό έδώ καΙ πότε πρός τό έκεΤ), συνωστ/ζw, 
λαι •. trudo.- 11 πoλiι αυχν6 •• ρον τό noιe1jt. ώσΤΙςο
μαι, θοιμιατ. 'toll Φ(Joνμιι.ι· μεΗ. Φστιoiίμαι (μιτόι 
δοτ.)· ώ_ xcιΙ νΟν, συνωστΙζομαι μετό τινος, ωθώ 

· καl W8ooμαl, cσπρωχνω καΙ σπρωχνομαιι, cστρυ
μωνω καΙ στρυμώνσμαι_: IΙ, n7" neoaaela" nίi, 
ιΙ"ή, Φσι-/ζετιιι=δλοι συνωστ/ζονται διό τήν πρω 
τοκαθεδρΙαΥ (άγωνΙζονται, διαγκωνΙζονται, ποΤας 
θά πόρι:ι μΙαν όπό τός πρωτας θέσεις). 
ωσΤΟΡΥος, xcι.όι xριiσιν civtl 4 ΙΙστσeΥο". 
ltσφρ6μιιν, ίων . ~μιιν, μία. c16p. δ' του 

4σtpeαl"ομαι (βλ. λ.). 
4iaJII, "σχός (ώηος>, ~""α, ώσχο"'. 

ρος' βλ. όσχ,l, όσχο" , Χλπ. 
ωσω, μ«Η. '(ου φ/ΗΦ (βλ. λ.). 
61-διιoUΣτέω, μ.η. ,,,σαι (oI~dHOVω)" ώ~- xίiΙ 

νΟν, ωτακουστώ, «κρυφακούωι, όκροώμαι Kρυφlως 
καΙ μετ' όνυπομονησlας. 
ώ ταν i) ώ τάν' βλ. τa". "". 
"τδρlOν, .δ, ()ποχορ. toll 01," (βλ.λ.)· μικρόν οδς, 

ωτ/ον, ιαυτόκιι. 
ώπ, δωρ. ιiντί lΙΗιτι (βλ. λ.). 
"TcI1Iι, t, (oντάι.v)' τροομα, πληγή, όνοικτ6ν 

τροΟμα (iv Φ ον"ι) = έπoυλωμtνoν 1ραΟμα) 11 μιιθ' 
·Ομ 1jPOV ώτιιλι} axIIAatto ίνΙοτι χοι! t, όν"", λσιτ . 
cic4trix. 

, Ετνμ.: Φτι,Αή' cι!oλ. m.Uii· npt:iA. ·Βαύχ. _βι.v. 
τιίζιι,,' βιί.Α.λε,,,., _Υατά""-. (τ. Ι. Fa-)' ο'''οΙ.· φ
τιιΑι} <*οFα-τ-ε".Jii, συπ. tIίI λιθ. votls (δόλιον τραΟ 
μα), λι". wόfs (πληγή), Ιιιπ. βιίσ. 4νδ- (πληγωνω, 
τρουματΙζω)' βλ. xcιΙ τ& Ιν ΙΙτη. 
"ΜΥ, τ6, ()ποχορ. 'toD. olί. (βλ. λ.)' μιχρόν 0I~. 
"ΤΙς, -160,. t, (olί,,>, εΤδος πτηνοΟ έχοντος μέ

γεθος χηνός μέ πτερό περl τούς κροτόφους (δθιν 
xιι~ t, όν~μαιρΙαι)' τό Ιν θιαocιλΙ, cδρ6μπλιονι. 
ωτος, -ον, xcι! ώτ6ς, -οι, 6' μακρόωτος γλαΟξ, 

cμποΟφοςι , 'CνυxτoK6ρaKaς~ 'Ιώτο", clιτcS~' φι-Ι,' δι' 
ίτυμ. βλ. olί,,). 
"Ωτος, 6' υΙός τΟΟ Ποοειδώνος κα1 της Ίφιμε

δε/ας (θUΎcιtρό_ 'l:oil Άλωέω.). όδελφός τοΟ Έφιόλτου . 
ΔτρUyα, "6ρ. σι' του ιIΤItWω (βλ . λ.) . 
6τώcις, ισσσ, ι" (olί,,)' ό έχων ώτα Ι ό έχων 

λαΒός (ίπΙ cinεΙων). 
ΩUTOς ·(x~Ι ΩUτ6ς), xcιτ& !ων. xcι! δωρ. χράαιν , 

CΊντΙ 4 σVτcS~. 
~ιlα, "6ρ. ιι' 1:0& ο".Uφ (βλ. λ.). 
'"PClcia, Ιων .• 1 ... , t,: ποιρ' ιΣ ... χοιί "!pclia, 

fι (άIφιUoιι)- 6οήθεια, προστασ/α, συνδρομή, ύπο 
στήριξΙ<i, xcιΙ μciλι~ται Εν πoλιiμφ. 2) ώ, χιι! ",iίν 
ωφέλεια, δφελος, κέρδος, χρησιμότης Β Ιν τιjl nA'fje., 
πηγαl κέρδους, κέρδη, πόροι, ωφελήματα. 
Έτvμ., ~".&α- όJφελlα' όJφaUoιι' ."ιμο,,· βλ 

όφιλο". 
.1Ιω, μaλλ. -ήσαι (όφιlο,,)' 6οηΟΟ, ύnooτη

ρΙζω, αυντρέχω Ι ε1μαl (ή δε/κνυμαι) χρήσιμος Τι 
Wφtλιμoς εΤς τινα ·. ιiπoλ., εΤμαι XMQIμoς, εΤμαι 
Wφtλιμoς, ΊΙΙ, χοι! vllv ωφελιί) Ι oωi" όJφιrAιϊ=Φ, · xoιι 
νυν, δtν ώcpελεΤ, oVδεμJαν ώφtλειαν παρέχει, εΤναl 



~XPΤ!)ς • .. , . 2) μι- .ιτο κΡοσ., 6c τ6 18το juν.,., 
ι:,φελι;') τινα, ι:Tμaι ώφtλιμoc; εις τ.ιvα ι.iIιιtW-.ι .. . 
η "t Ι, wι)-ώφε:λQ τινα εΙς τι (ιcστιι n).~τtιo παρ
έχω ώφtλειόν τινα Ι· μa'tt oon .• Ιτ ...... 18ι ...... 
ω ··wa_ - πcιρtxω εΤς τινα ώφtλειόν τινα 1 .."" 
~ ....... ιe;..oύ&:μlaν ώφtλειαν τσο nc:.ιιXxω Ι ιΜ" 

·οτϊ · μιτck 80Τ. προο., .• , τό λ.τ. prode ... ·· εΙμαι ώφt
λιμας εΙς τινα.- • -l7ιος., .... dot,ιιι •• · ~dι μ60. 
μιλλ ..... lιJoo.-ι. πιιβ. μιλλ. "'ιr"ιfcro,..~· &η- . 
δοΟμαι. λαμ6όνω 6οήΙΧιαν (ίιπαατήριξιν! οΥνδρο
μι'ιν) Ι., _ιι! "ΟΥ, ώφελοΟμαι, όποκομlζω ώφtλειαν, 
όκοκομ/ζω (λαμ6όνω) κέρδος: ιlφ.W.-a ., 
ηΝ, - ώφελοΟμαι Ιιc τιν!)ς (κροο. fι K~yμ.), όnό . 
τι(να) Ι .0 ..... lον.-ι ι. <mφi ... 6) waιroι-(δμo . 
ο'ijμ.) 11 .0. _IιΙ μιτdι δο:., Iιφ.W,..i .... ι-ώφελοΟ-
μαι διό τινος Ι άιο. _Ι μιτdι μtχ.: .10.,ιιιι Ι~ 
-ώφελoOμaι tκ τt\ς etoς πΡ6Υματός τινος. 
~1ιιμcι, -o~o,. τό <4ιφ,Uat)· πδν τό χρήσιμον . 

Τι ώφtλιμoν, ώφtλεια, ιctρδoς.-. ΥΙ". - ιΔφdlιι 
(βλ. λ.)~ χρησιμότης, όφελος, κέρδος, πλ~9νέιcτημα. 
.ιιισΙμος. .. <ιιφ.λάο)· χρήσιμος. ώφtλιμoς, 

έξυπηρετικός, ό δυνόμενος νό ώφελήor.ι. έξ ο(ι δύ
ναταΙ τις νό ώφελrι~. 
~1ιισις, -ICiIIS. 'iι (4ιφ,Uat)' τό 6oηIXTv, τό 

συντρέχει ν Ι 6οή6εια, έπιιcσuρlα Ι ΥΙ"., 6c οςό 4ιφΙο 
Ιl1ιι. όφελος, κέρδος. 
.ΙΙΙΠος, ιι. Ο •• ρημ. ηιι. τοδ .... u.. δν εΙ

ναι όναyιcαΤσν fι πρέπον νό ιIoη6ήσr,) TI'i ~ νό ώ
φελήor.ι.- Ι .1ιr~Ιo_πρέπει νό 6oη~ τις fι 
νά' ώφελt.\ την πόλιν. . .11., 4ττ. αν τΙ ώφιι.ιcιι (δΑ. Α.Ι. 
~1ιμoς, <ιr) ... <.u_)· ό 6oη6Qν. ό &η

δητιιcός. ό σuντρt~ων, ίιποοτηρ!ζων, ό Ι:ξυπηρετι
κός Ι ., _.ι '110'11, ωφέλιμος. έπωφελής. πρόξενος 
ώφελdaς. χρήσιμος. συμφέρων.-'πΙΡΡ. -ιιιιιι. 6πι"β. 
,.laμck.w •. 

44Icllov, 'ιτ. «ηl asφ • .ιo. (βλ. λ.). 

'.1.ν; 46ρ. δ' τοδ lφeI1eI (8λ. >..). . 
..... ν. κ.β. i6p •• ' τοΟ ~. 

. Δ4jAιιu, ΚΡΧ. τοll 6φa.σιι4_· ~10ν, " i6p. δ' toll .~ι."'_ (δλ. λ.). 
·~Yn8Toς, _lIoςdι _ρ40ιν 4νοςΙ ..... 6.wa.",. 
νι., n:r;-. · το!! οΙ",.,μ •. 
011 ... , !ιιιν. «νοςΙ Φ7μiHι ·ιJσc •• Υ' "A,lI. _β. 6-

κιρο. ~00 oΙ,..~. 

11 .... ' .ιον ... , Υ' Ιν. _cιιΙ ιςληθ. aρτ. -ω0 οΙlομαι . 
1,1 •• , ;Κ. «ντΙ Ιxcυxσ, πρ_. τοΟ orl0'-" 
ι", .. ν, Υ' ιςληθ. ΙΣορ. at' τοΟ 6rH- (δλ. λ.). 

ι)ιρ6ω, μιλλ. -ιJooo COJxe6,)' ΥΙνομαι ώχρός. ώ-
χριόζω. «χλωμι6ζω», «xλι;iμl0Iνω». 
ι)IΡΙάω, μιλλ. -ι!οω <wxe6f)' = ••• (βλ. λ;), 

ΥΙνομαι ώχρός, ΥΙνομαι «χλωμός». 
·ΩΧΡΟΊ, ., ό.· άι, _IιΙ νΟν, ώχρός. «χλωμός», 

«ιcιτρινoπρόσινoς». 

'E-nιμ.ι ώze6ι' cbuo,' ώUΆω· ώxιιιcίω ' c9uόf
οllνα_ρ. -ίΣ-ghrιι-1}. ''11 τψ νΥ·§.-ghrά-1}. (τΙΥρις) · τό ίν 
4ρχij __ -οlινο_ρ. ίί- δπιρ ίν τφ ίπιθ. δηλοΤ προοίπιοιν 
πρό, τήν οημatο. τοί) δalJτίροlJ τμήμcιτo, : πpΙSλ. ocινox". 
§.-ηϊΙιι1}. ""' μαυρειδερός · xcιti τινll, τό · ι»χιό, OlJν
cινήxιι μιoςdι του xcιιιιoπόι;, πcιλ·y_ρμ. gr§.o (OTαΙCTό · 

φαιρς), λιθ •. itfrfti (όκτινο60λω). 
ώιΡος.- ον, δ. Τι ώιρος, Υιν. -.0" τό <OJU6,)· ή 

ώχρ6της. τό ώχρόν χρώμα, τό κιτρινοπρόσινον; 
χ«Ι XIJP. τό προερχόμενον έκ φό6ou. 
';ιω •• , Ιων_ πρχ. τοί) oΤ"OΜCΙΙι. 
At, 'iι. Υιν. ώn6ι. lIit. Φnιι' όνο πληθ. cδ.Jω, Ι.χ 

τοll &ΨOJl4" μιη. τοίϊ Iecίω)' δφ6αλμός, δμμα. πρόσ· 
ωπον, οψις 11 "ι; MCΙΙ Ilca6ιι, ~."ι.- νό κυττόξω 
τινό κοτό πρόσωπσν (<<κατάματο») Ι ώο. XIII ιiπoλ . 
,Ι, MCΙΙ ΙlΙο6ιιι=νά ίδ!:lKOτό πρόσωπον 11 ιΙ, tincιι 
10.", 6ιii, - ώς πρός τήν όψιν (cστήν δψι. ατό 
πρόαωποι) όμοι6ζει πρός τός 6εός. [CΘφ(lιικ. .δqν-. 
βλ. &001]. 

ΤΕΛΟΣ 



ΠΑΡΑΡΤΗ 'ΜΑ Α 

λΕΞIΚΟΝ ' ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑ.τΩΝ· 

Α 

Άαραοόδς,- fI ' πόλ. Πισl!)!ιι" 
'Ααρών ί ~. 'δρ. δν. 
ο Α6a "ι' δν. νUμφη,. 
'Α&δ&:ιν, 6' 'δρ. λΙ~ι,. 
Ά6aεΤται, οΙ, λαι. ΦρυΥΙ«'. 
ο A6aι, αιΙ' πόλο Φωχιtο;. 
Άδόκαινον, τό (fj ·αινσ,~ιi)·πόλ.Zιx. 
Ά6άκενα, fj' πόλ. IιIr,tt«,. 
Ά6ακούμ, 6' .δρ. λ., δν. πρ"ψήτοu . 
"Α6αλα, τιi· πόλο ΑΙθιοπΙαι •. 
Ά6άλας, ~. δν. λιμίνο,. 
Άδόλιοι, οΙ' λαι. Ίνδιών. 
"Α6αλος, fj' vfjo. &λ τ. θαιλιiααη~ . 
"Α6αντσ, .. σι' πόλο ίπ! Παιpνιι~σoίί, 
"Α6αντες, ΌΙ' λαι. θΡ4χη,. 
Ά6αντΙσ, ,fj' πόλ ο ΉπιΙρου. 
Ά6αντι"δης, Ι· παιΨJιν. I"Α6σς) 
Ά6ανΤΙ'ς, ·άδος, t,-Ά6αντΙς. 
Ά6aντ/δac;, 6' tu~«v. Σιχιλlαι,. 
A6aντ/ς. -/δος, 11· δν. ΕΜ., θισπρ . 
Ά6αράθο, "ι' πόλο T«π~oδιiνη,. 
Ά6c:Iρ&ρtη, fj ' δν. νύμφ'lj'. 
Άδaρ6lνα, "ι' πόλ ο 'rpxΩIvfΣCς. 
Ά6aρtς, ~ό' δρ. Oαιλιιισ~'Ινη,_ 
Ά6όριμον, ~ό' χάι. Σχuθών_ 
• A6aρτνoς, 6' «ρχ. δν. lluAou 
"A6iρις. -ιδος (-ιος), δ- μiΥ'" %χ". 
Ά6αρνΙός χ. Ά6αρνlς χ. "A6aρ· 

, νος, fI' πόλ., «χρ. • Aσιιa,_ 
"Α6αροι, οΙ, λαι. ΆσΙαι,. 
"A6aς, ',αντος,6' Paισ. "Apyoll, 'χ.1' 
"Α6οσο, "ι' vfjo. A18ιoπΙΣCς. ' 
Ά6aσy/α, "ι' Xcil- Άσιllτ. %αιpμαι~ΙII,. 
Ά6aσ'ι'ol Χ. Ά6aσKO/, οΙ- λαι. Κολχ. 
Ά6aaηνo/, οι' Ιβν. Άριιδlll,. 
Ά6aσΤτις, -ιδος, "ι' χώρ. ΦΡIΙΥlαι,. 
· ΑΒάσκαντος, 6' lαι~ρ. 2 111 .. μ. Σ. 
"A6ασKoς. 6' ποτ. Σχυθlαι" 
Ά6αστσνο/, οΙ , λαι. Ίνδιιiiν. 
Ά6aτ/κοι, οΙ, λll. r«AΩI~fιa,. 
"Α6aτον, τό' μν,llμatον ίν Ρ4 
Ά6ατος, "ι' νfjσo, , Α,IΥαιlοο. 
"A6δa. fI· πόλο ·AIfFlxfj,. 
Ά66ά; 6' δν. μ,llν6, (·Ι!:δδ.). 
• A6δασσoς, "ι' πόλο ΦρυyΙιa,. 
"A6'ι'aρoς fι • A6'ι'aρ, χ. AOyaρoς' 

δν, βιισιλίlll, ΙΙισοποτ. 
Ά6δaλώνυμoς, χ, Ά8δελ- χ. 'Α-

δδολ-. 6' ,_ο- Zlδιiiνo,. ' 
-Α6δειρσ χ. "Α6δειρα, "ι- πόλ, Ά,,. 
Ά6δiιμων, 6 (χ.·μονος, δ)' τuρ.κUπρ. 
"A6δηρa, τσι· δν. πόλ. θριΡ. χ.1. πόλ. 
Άδδr1ρ1της, 6' χσιτ .. Άδδ;ι,.ν. 

Ά6δloς, 6' δρ. '1ουδαιl_,. 
Ά6δ1ας, fι Ά6διοο fj Ό6aδloς. 6' 

δν. προφήτου. 
Άδέaκoς, 6' Jιao . τά)ν ΣιριiXlllν. 
"Α.λ, 6' " 8ρ. δν. υΙ06 του Άδtiμ. 
Ά8ε)..ό. "ι' .όλ. Oαιλaιlo~Ινη •• 
Ά6ελΤται (fι Ά6ελισνοl Τι Ά6ελό-

νιοι)' μ,λ'lj χρισ~. ιιΙρίοιω,. 
Ά6έλλα, "ι ' πόλ. ΚαιμπαινΙαι, . 
Ά6ελλόνη. fj' πόλο Π«λαιια~Ιτη,. 
Ά6ελλΤνον, τό' πόλ. Ί~αιλΙαι,. 
Ά6ελμαχέα, "ι' πόλο O'%λιιιo~Ιν"" 
"Α6εννα, ~ci· 6ρ_ 'Αφριχη,. 
Ά6εντικόν, ~ό' πόλο ΈλδιτΙ~. 
Ά6εντΤνον, ~ό' δρ. Ί~ιιλΙαι,. 
Ά6εΡρΙ'ι'Τνες βλ. Ά6ΟΡΙ'ι'τνες. 
Ά6εαααλώμ. δ' υΙ6; του .1αιδΙδ. 
Ά6εσαλών, δ' '8ρ. χύρ. δν.διαιφ.προο. 
ΆδηοκΟμαι, αιΙ· τοποθ. Ράιμ"" 
Ά(!Ια, "ι' πό">.. ΙΙιοαηνΙιι,. ' 
Ά&ά. 6' δν. διαιφ. ΠΡΟΟ. ' ο. Α. 
Ά&ά'eaρ, 6' Ιιριύ, ΊΟραι'ljλΙτ",. 
Ά6ιανός, 6' ποτ. Σχυ8Ιιι,. 
Ά6ιηνός, 6' Λαι~. ~OΙ. 4 111. μ;Σ. 
• A6ΙKέννaς, 6' "Αριιψ Ι.τροφιλ60. 
Ά6Ιj;η, '1). κόλ. %lιρΙ_,. 
Ά6Ιλην!\ "ι' α_ρχισι ]\lIρ(σcς. 
"Α6rλλσ, τιΑ' δν. δι_φ. κόΑ. ΆoIΣCς. 
• Aδfλ~, 6' 111" τοδ Ριιμ6λοll. 
Ά6/λυξι -uκoς, f)' δΡ.Άφρ,χf/,. 
Ά6φέλεχ, 6' .δρ. δν. διaιφ. προο. 
Ά6Ιννα, "ι- χόλ. ]\OIlOIΩIvfjC;. 
"Α6Ιοι, οΙ' λιι. νoμcιΙΙ. Ζ.υ8ci1ν. 
Ά6ιούδ, 6' '8ρ. δν.· 111. Άιιρών. ' 
Ά6ιplα, "ι' Χ., Ίνδ. (χ. Ά6xιρlα). 
'A6tσo/. 6- oτραι~ηy" τοil ΔιaδΙδ. ' 
Ά6ΤΚιρης, 6' "Ινδό, fjYIμάIv. 
Ά6/σαρος- π6λ. O_λαιιo~Ιν"" 
~ Α6ισσσ' π6λ. B~. • AρaιδΙσcς. 
Ά6~Τς. 01' λ •• Ίνδιιιν. 
Ά6ιστάμέΥης, 6' f)yeμ. Kαιιmιaδ. 
Ά&Υ(ιovός, 6' la~p. &or;aytIolI. 
Ί.&τιονός. 6' &or;. oτρaιτ"τ~. 
"Α6ιΤος, 6' h. ΙΥΙΟΙΙ ,fjc; .11I~. ΈχΧλ. 

JCι!IΙ τι~ .6τοχρ. 'tfj, Δ601 __ • 
Άδλό6ιος, Ι' δν •• 0l"Τoll τινο, •. Ι. 
"Α6λατσ, U' ιι6λ. Kόιπ_δoxΙσcς. 
~ A6ληρoc;, 6' a4 τ8ν Tρcόlllν. 
• Α6λιόνα. ,fI" πόλ. 'AAeΩIvIa,. 
~ A6vo6a, τιi·δρ. rlpμ.( cΙΙίλ.Δρυμ~»). 
'A6Qιώκριτoς., 6' δν. Βοιlιι,σιρχΟυ. 
-Α&λλα. fι· ιώλ, ΖΙ1UIλΙαι,. ' 
Ά6όλλaς. 6' δν. ΚΟΤ. ' 
Ά6ορόκη. "ι' Ίιόλ. !Ivel.fj,_ 
ΆeoρΙyTνες, .I~ ΙΙΡχ. Κτ. Α_τΙ ... 

Ά6όρρaς (Χ. χa6ώρaς, χ.. Α6ορος, 
χ. Ά6ώρaς), 6' παιραιπότ. E~φρ, 

~A6oς. 6' δρ . 'ΑΡμ., nqt. θριττ. 
"Α60τις, -ιος, "ι' 'πόλο AlyuKtoll. 
Ά6ouδlaκoν, τό~ .όλ. ΤΙΙρόλοll. 
'A6ouKaJOΙ, οΙ' λαι. 'ΑραιδΙαι,. 
~Α6ouλα, "ι' πόλο 'lonaIvIΩIc;. 
Ά6ouλ/της. 6 (Χ. -ήτης, Χ. -ιτος) 

oιatPOΙK'lj" %ουσιαινηc;. 
,. A6ouμo, "ι' πόλο Οaλαιlσ~Ιτη,. 
'A6ouvlς. -!δος, -11. πόλ:Ασ. Εσιρμαιτ. 
~A6ouρ' πόλο Ίνδιχf/,. 
Ά6ρaόμ, 6' 6 y.νιiρχη, ,a., Έδρ. 
Ά6ρayάνα. "ι' πόλο %τ,ριχη,. 
Ά6ρI,&tτaς. -a (·ου), 6' βαισ.%060IllΥ , 
'Α6ρ4να, "ι' νfjo. Ταιπροδσιτη,. 
Ά8ράξας fι Ά6ρaνάξ' λιe. 'Υ1Ulχ.αι· 

ραιΥμ. i1τΙ πoλυ~. λl8111ν 
·AtSρaσιάνoς, 6' ποτ. Άπ)Jαι" 
Άσρtσς. 6' ΙΙ_1UIδΌW (I~pιat'ljyd,. 
Ά6ρεπηνή, "ι ( •. -ττovή)' χάι. ΙΙυσ . 
Ά6ρΙΥκόται, οΙ, λαι. rcιιAA. Noρμcιινδ. 
Ά6ρινάταl, οΙ (Χ:Α&ν-)' λαι.Oόν~oυ. 
Ά6ρι6ριξ, -Ι'ι'ος, 6' rιA).).. σΤΡΙΙΤ'ιjΥόc;. 
Ά6ροδΙτη, "ι·-Ά6ρoδ/aιτ.oς (-Ά
, ~/τη). 
Ά6ρq.ζέλμηc;, 6·διιρμ"ν. ριao.Eιύ80υ. 
"Α6ροι, 01' λαι. παι~ τήν' Α,δρ. 8ιiλ. 
"Αδροιο (χ." A~), -11. Υιινή θsoσllλ-ΙΙ • 
Ά6ροιι6μσς, 6' ΟΙΡο". ο_τρσικ",. 
Ά6ροκδμης, 6' υΙ6, .1lιριlοll. 
Ά6ρ6cjτoλα, tci' .όλ. ΦρυΥΙΙΙ'. 
Ά6ροτfλης,6·Ου8aΥόρ.ίχ τσιριιντ __ . 
Ά6ρ6τοvoν, w·"K6A. ΆφΡΙ"f/,. 
·Α6ρ6τ:ονον. "ι" μήτ"ρ , θιμιοτοχλ. 
Ά6ρoύi'Joλις, -ιδος (-ιος), 6' Jιao. 

1:αιπαιΙlιιν. -
'!A6ρuτoν. τ6', πόλ. ΙΙuoΙσcς. 
Ά6ρώ, -OOC;, ,,"ι. ' ruvij Kιι~lIύλoυ. 
-Α6ρων, 6(,,"Α6ρ-I' 'Α8'ιjν,συπρ.χ.Ι. 
Ά6ρών,ΙΙχος (Χ. : ίxσc;), 6' δν. 'A8'ljy. 

σIιΥχΡ. ,θιμlατοΧλ'οll,. 
Ά6ρώτη, "ι' our;. ΝΙοοlι, βαιο. ,III1ΩIP. 
Άax5ηνός. 6' -BAA'ljY ΙσΤΟΡΙΟΥΡ. 
Ά6ίJδoKόμης, 6·.{)δριοτ. 'ιτΙ8. συχοφ. 
-Α6ιδΟς, "ι (χ. 6)' κ6λ.ΤροΙαι,· 6 ΚΤ, 
, Ά&ιδηνός Ι .. πόλ. ΑΙΥύπτου. 

, Ά6Ιλη (χ. -/λη). "ι' δρ. 'AfplxfjC;. 
-Α6ι.ιλλοι, ' 01' λ« .• σιρ& τ'ν ΙΙιΣλον • 
Ά6uσTαYσι, οΙ' λιι. Aιδti.1ικ. 
-Aeuστρoν. ~ό~: ιτόλ. ΚΙτ. \(τσιλ. 
Ά6ώ6aς, 6·δν.' ΑδώνιδοςΙν Daιμφυλ. 
Άιιώνou τεΤχος: .όλ. O«φλαιτoνΙιa,. 
"Α6ωρ. Ά6ώρας βλ, Ά66ρρaς. 
-Aνσea. τιi· κόλ. !lIρlσcς. 

• '8 κρο08ήχ,! ~oδ ιιιιpιapoς~ιιτ__ το6,.. ' (τΟΙ Kιaτιιλ6τ08 τ'" KυpΙeιν 'OvΟμσιτlιιν) ΙΙποδλί;τιι 11, τό νιlι 
16p1 .. ) : 6 c1νσιΥν80τ", ciκιiντηοιν ιΙ, ινe1x.oιUνYιν ΙΙκορlαιν ~oo ., κρό,' τήν όρ8ήν yριaφή'iι χυρΙοιι τι"' όνόμιaτo,· 
.. Ι !&όνον 11' ~oδ~o. Δι •• Ιοιιν Ιπικρόοhτον .λ,,~oφo~Ιιaν 6c1VΩI.,.,ίιoτ", δ'ον '16; xαι~ιιφιύηl 11' τ • ., Ι' T-6μo~ 
, .. '.8'ΙΙ08"Ρ'οδ tf), 'Κλλ .".,I.f/,' !'λ.ο..,,, .. , ",λ. Ilι τ, .ΚΑ •• οι.'ν ΊτχυχλΟΚ81Ιιχόν λ.ςιχ4ν». 
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ΆγαΥγΤνOl Aιaloπες' λσι. 'ΑφΡι_f!,. 
'A.γ08aρxΙδaς,6·KνΙllιo, τaωΥΡ.χ.I. 
Άγάθαρχος,6' δν. !α/μΙοΙ) !;ωΥΡ.χ.I. 
Άγάθεια, ~. πόλ: ΦώχΙ1Jο;. 
Ά γll8η, ~. πόλο Γaιλλ'ίoι~. 
ΆγσθήμεΡος, 6'-Eλ~:Tιν YIwypciqIo;. 
Ά γσθΙ'aς, 6' Bu!;. ΙOΤO .~ΙOYΡ. xόtΙ 

ποιη1:. 60u οιί. μ. Χ. . 
ΆγσθΤνος, 6' AoιxaIS. ίοιτρ. 1 οιι. μ.Χ. 
Άγciθ66oυλoς, δ' xuv. φιλ60. Χ. ci.. 

διλφ . 'ETCLxotίpqu. 
Άyc'ίθoδalμων, 6" δν.μηχαιν. 'Αλ.· 

. ~oινllρ. 1 χ.l. 
Άγciθόκλεια,ij·μή.Π1:0λ .Φιλοlt.1 Χ:Ι., 
ΆΥσθοκλης, 6' τύροιν. Σu?οιχ. Ι χ. Ι. 
Άγ.ιϊ~oόθένης, 6' ΙΟΤ'lΡ; χοιΙ φι),όό. 
Άγσθόστpaτoς, 6' ;.ιoιtί~ .. χ. · Ροδίων. 
ΆΥσθότυχος, 6' χτηνΙΟΙ1:;; . 4 οιί. :μ Χ. 
ΆΥάδυλλος, 6' ποιητ. ιi; Ά~xoιΙ)!oι, . 
Άγάθύρνον, 1:ό(·να,τcl κ . t,I · ;t . Σιχaλ. 
ΆΥάθυρνος, 6' uΙό, .Αί6λ"u. 
Άyάθuρooι, οΙ' λοιΌ Σ",ιιθ ί aι;. 
ΆΥάθυΡσος, 6' ut. 'H·poιY.Hou; ~ 
ΆΥάθων, 6' 1:ριiyιxό~ Π.Ο:Τιτ . Ι χ.l. 
ΆΥόθωνος νηaoς,ij·ΙΙνtιjι'Α;;οιΙS .χ6λ; 
Άγσθώνυμος, 6' σUΥΥροι~ι;ti. τι; πα:-

ρ& DAolncipx φ 
'ΑΥόθωπος, 6' ΧΟΙΡciχτ: πολIJΤ. λΙθων. 
Ά γαΤος, δ·uι:βaια." ΑΡΥ: Τ1jμίνου Ι χ.l. 
Ό~yάKλέης, 6' _Ι; τω ·, Μυρμιδόνων. 
'ΑΥακλυτός,6 (χ.'ΑΥάκλ-) ΟlJπροιφ. 
ΆγαλασσεΤς, οΙ' λοι; 'I ·,IILxij;. 
-Αγαλλα, 1:ci' π6λ. ΆρoιΙSΙoι;. 
Ά γαλλΙας, δ' Γροιμμ, έΧ ΚΚΡΧύροι;. 
ΆγαλλΙς, ':Ιδος, ij' θΙJΥ. πρ"ηΥ. Ι Χ.!. 
Αγαμεμνονιδης, 6' uΙό, 'tqίi Άyaιμ. 
Άγciμέμνων,-ονος,δ·βοιο. ΙΙ:uχ.! Χ.!. 
Άγαμήδη, ij' μ~yιoαoι, θΙJΥ' MIyaIou. 
Ά γiίμήδης, b·uΙ,'ΕΡΥΙνοuβaιο:Ορχομ. 
ΆΥαμηδΙδας, -ου, δ·πaι . EtapociνIIpou. 
Άγάμμεια, 'ιι (Χ. -μμη)' ιixρ. τΡοΙοι;. 
"Αγαμνσ, 1:ιi' π6λ. lιΙιαοποτοιμΙοις. 
'ΑΥαμός(χ.-Αγ-),'Ιι ·π6λ . ΠοντοηραιΧΛ. 
ΆγανάΥαρα, ~. πόλ.'lο,~ιχij,. 
Άγαναγόρα, ~. π6λ. "IvIILxfj;. 
ΆΥάνζα6α, tι· πόλο M1jIIIoι, .. 
ΆγανΙκη (χ. Άγλαονlκη), "ι' . ΘUτ. 

1:oίi βaιo. θισσοιλ. Ήτiιτoρ~. 
ΆΥσνΙππη, ~·νύμφ. ,πηy.'Eλιxων.lx.l. 
Άγανός, 6' ut. DciPL~; χοι! 'Ελίνη;. 
ΆyiίπaΤoς, 6' ·1:ύρ. '''1''06 ΕΜοΙαι;. 
ΆΥάπη, tι·δν. 1:ριωνΆΥΙων yuVCILxlilv. 
'Α γαπήν<,ιρ, -ορος, δ' βοιο.· ' Aρxιiδων. 
Άγσπητός, 6' δν. ΆτΙοΙ) Χ. !~ 
ΆΥάπιος,δ' δν.lJιοιφ. Φιλοο.; Γροιμμ., 

'Ιitψ. χοι! ΆτΙων 
Άγαπτόλεμος, δ' ιΙ,1:ciν δΟ 01. wll 

A!ytiTCtou. . 
"ΑΥαρ, tι· π6λ. ΆφΡΙΧfj" 
• ΑΥαρα, 1:ιi' π6λ. 'IνIILxfj,. 
Άγαρηνol, c;I' λιι. ΆρxΙSΙαι" 
ΆγιϊρΙστη, "ι' 811Υ. Κλίιαβίνοο" χιιι 

μή,;ηρ ΠιριΧλίου;. 
"Αγαροι, οΙ' I~o; ~xu8Lx6v. 
"Αγορον δκρον, 1:6' ιixρ. ,;fj, Κ!}

ρlll~ 1:αιρμaι,;Ιαι,. 
"ΑΥι1ρος. 6' βαιο. 1:χuθιiν χιιι ποος. 

1:91, BUρIll~ 1:αιρμΙΙ1:Ιαι,. 
Ά γάρρa, 'ιι' π6λ. 1:01l0Lιxvfj;. 
Άγσσδtνης, -ους, δ' ut~ At}yaIou. 
ΆγίίσlCΙς, 6' ΥλύΠ1:η, Ι Χ. Ι. 
ΆΥίίσικλέης, 6' δν. βoια.Σπιipτ. Ι χ.1. 
Άγασιμένης, 6' ix .Σ)ιχuωνο;. 
Ά γάσιμος, 6' oτρaιτηyό, θιο:ιαιλ. 
Άγασσα', ιιΙ' π6λ, θ.αοαιλΙαι,. 
Άγασσαμενός, 6' θριις βαι:ιιλιίι, ίν 

Z1:poyy~λ~ . . 

'AyσyyΙνσι-Άyνoiς 

:ΑΥάοτροφος, ι; IιΙ. TριD6c ΟIlΙον.,. 
Άγαύη, iI. (χ. -~). 8uy. κιιeμου Ι Χ.!. 
Άγαυός,δ" DI;..flIIi DΡι«μc;u Ι Χ. Ι. 
"Α γ6αΡος ,&; 8'λο AQyoρoc;. 
Άγ&!τσνα, τ~ (χ. . 'Ειι6)' _l. lΙ1ιιδ., 

Συ~Ιαι,. . 
Άγγατας, 6' ΟΤΡΟΙΤηΥό, τοδ 'Iωρ~ 

." :1 ιΙ, τΑν 12 μιχριiιν ·Yt~ο~~ιJν .. · ' 
"ΑγΥαισοι,οΙ' λοι. ΊτιιλΙαι;. . . 
Άγγάνης, 6' βαιο. 'IvIJLlilv. 
Ά γγειαl, aιΙ' π6λ. θιοοοιλ. ΔολοπΙαι,. 
• ΑΥΥεfλαl1 οΙ' λOΙ .. ΣOllη/i. xιιτO!Τίιι-(il,. 
Άγγελι\· "ι· δfjμι), 1:"" Άt1:ι;Ιij~. · 
Ά γγελΙα, tι· 8uy. Έρμ06,ίπών. Ήoίi; . 
ΆγΥέλιος, 6'ίπΙοχοπο; Κων)πόλιlll;. 
Ά γΥελΙων, . 6' yλ~Π1:ης 60u αιι. π .. Χ, 
-Α γγελος, 6' τδρ. θιοοιιλ. 1 χ.!. 
Άyγενlδας, 6 'Έφορο,. Σιι;ιl,;;τη,. 
"ΑγΥη, ij' π6λ. Ε!ίδ. 'AρόιΙSΙιι,. 
ΆγγΙτης, 6' ποτ. θρ4χ'/Κ . . 
ΆΥγο(υ)λός, tι· π6λ. Ί,;ιιλΙαι;. 
"Αγ,louρον. ,;6' δρο; θριjxη,. 
ΆΥΥouστΙα, "ι' πόλο ΔαιχΙαι;. 
ΆΥγρι8όριοι, οΙ, λοι. ΓιρμaινΙaι; • . 
"ΑΥ"ρος, δ' ΠΟ1: . Ίλλυρ. (δ ν!)νΔΡ.Ινο;) 
Άγ~ci3/lτας, δ' ατριιτηΥό;; Πίρο ων. 
ΆΥδόμou, 'iJ. πόλο Ε!ίδ. ΆρaιΙSΙαι;. 
-Αγδαν, Τι "Αγδανος, iι ΆΥα6α' 

τ6πο; ' τiJj~ KUPTιvιxixjj;. 
Ά γδηνττις, 'ij. TCIPLox'ij ΚοιρμαινΙαι,. 
"Αγδιστις, δ, ij-Ku~ιiAη ' Ι δρ. ΦΡUΥ. 
Ά γεlΙναξ, -ακτος, δ' 'χ ΚIiΙ. 
Ά γέας, δ' ΠuθaιΥόριιο; ax Κρ6τlιινο;. 
Άγελιi5ας, δ' δύο yλύ~,;oιι ΆΡΥΙΤΟΙ. 
Άγέλίίος, δ' δν, υ!. Ήριιχλ. Ι Χ.!. 
ΆΥέλοοτος πέτρα, tι· 'ν ΈλιlιοΤνι. 
Ά ΥελεΙα (Χ. -λέα), "ι' ίπΙθ. Άθην!,. 
ΆγεληΙς, -Iδoς,ij ' ίπΙθ. 1:η, Άβην!;. 
"Α γελος, 6' υ!. '1:06 Πooιιδcίlνo,. 
ΆγέλόJιoς, δ' ut.. Tιooιμινoίl. 
• ΑΥέμαχΌς, 6' δν. ΌλυμπιονΙχοll x.c1. 
Ά "έπολις, δ' ίΧ PόIIou. 
"Α γερρος, δ' ax MoιXIlJovfCI'. 
ΆγεσΙλaς, 6' δλ. ΆγησΙλαος. 
Άγεσlμcixoς, 6' fίλ. ΆγησΙμQΧος. 
"Αγεστα, tι · π6λ. 1:ιχlιλ. (xαιτιi 1:Ι· 

νοι;=Αlγέστα Τι Έγέοτα). 
Ά γέστρατος, δ' 5Ι; των Ί'ρώ,.ον. 
Ά γηδάνα, tι· νΥίσ. ποιρcl 't'ijv Καιγμαιν. 
Άγηδικόν, τό' πόλο Κιιλτ . Γaιλλ.ιoι,. 
ΆΥήμων, 6' δν. ΌλuμπιονΙχο'υ χ.!. 
• ΑΥήν ,·ηνος, 6' ·δν.αοιτuρ. δρ!iμιιτο,. 
ΆΥηνορΙδης, 6' uΙό; 'Ayijvopoc. 
• ΑΥηνόριον, 1:6'ναι.' Α Υήνορος; ίνTtiρφ. 
Άγηνσρ/ς, ·Ιδος, ~. ίπΙθ. 'Ivoll,. 
ΆΥήΥωΡ, -ορος, 6' δν. ut. 1:0i) Οο-

08ιδ., ποιτρό, '1:011 Κιiδμοu, .;4.. 
ΆγησανδρΙδας, 6' νάιύαιρχο; AιIιxιlJ. 
Ά γή!Χ]νδρος, δ' Υλύπ,;η_ ίχ Ρόδο" • 
ΆγησΙας, δ' όλuμπιονΙχη;. 
Άytισlδiiμoς, 6' Λοχρό, Όλuμπιον. 
ΆΥησΙλίίος, δ' δν. βαιo.1:ιiΙΙρτη; (ίπΙ 

ΛιιχούΡΥΟIl). 1:011 δΙUτίρΟIl Βοιο.'Α
ΥηοιλαΙοΙ) (u[,τοll ΆρχιlJΙμοu), χ.!. 

ΆΥησΙλοχος, 6 (χ. Άγεσ- Χ. 'Η-
γησ-)' δν.ιi~ιωμΙΙΤOύXOIl ίν Ρ6δφ. 

Άγησlμcixoς, 6' ιiθλη,;,), ae Α!ΥΙνη" 
Ά yησlμ6ρoτOCiι δ' νaιύaιρxo, ΡοδΙlιιν. 
ΆγησΙπολις, -ιδΟς, 6·δν.1:ριliδν βαιαιΙ. 

1:iJj; Σπιiρτη; . . 
ΆγησιππΙδας, δΌτρ«οςηΥό, }:TCip1:"lJ'. 
Άγησιστρότη, t,. μ'ij. βιιο. -ΑΥιδο;. 
Ά γησΙστρατoς,6·νEφoρo,Σπιiρτ.x,1. 
'Αγησσός, "ι' π6λο θΡ4χη;. 

. Άγήτας, 6' οτριιτηΥό, Alτlllλliδν. 
"Α γητος, 6' 1:π«ρ1:ο 0& 1:i)v σ1Κ- ι

λιιδι Οι· ήιiτη, 6 Jlaιo. ΆρΙli1:ιrι. 

ΆγήτωΡ, -oρoc;, 6' ίπΙθ, θιων χιι 
δν: θνητιiιν ΤΙ',lΙΙν 

Άγιάδαι (η ΆγΙδαι , Τι ΕύρυσθενΙ
OOι), οΙ" 'tdt μΙλ Tj 1:06 'ν~, ίχ τliδν 
δύο βιιοιλιχων οΤχων 1:fj; . ~1:ης;. 

ΆΥtl1.ς, δ' ΠΟΙ. ίΧ Τροι!;., Όλuμπιον . 
ο ' Α γιδrις, : ιδος, tι· αύι;.βοιο." Α rLδo; Δ'. 
·A.νΙ~ιtso· τ6πο; Ίνδιcίlν. 

· ·~νlk.Qς, 6' ΡωμιιΤο, 01:ριιτtjΥό; . 
"AιμIιJς. fI· .. ριοχή 1:01l0ιαιν1);. 
-Α,/ιννσ ~ ΊδηρΙαι,. 
..'AYI"!VάToι, · ιιL::.~~ι Ίνδιlil'lι. 
Άγινν{;>ν, 1:6' π6~. ir«.- ΓcιλαιτΙαι; . 

• w Aγιoν"Qρoς,τ6'=" Α6ως Ι ~ρ.Σχιιθ . 
'Ά,/ις, -ιδος, 6' δν. βaιoιλίων Σ:it.aΡ-

't1j; Χ. Ι. 
· ΆγΙσυμ6α, ij' χώραι ΆφΡΙΧfj,. 
· ΆγΙων, -ωνος, δ' xιi,;. Διλφιiιv. 
ΆγκοΤον, 1:6' δρ. 'ApxιxIJIιx,. 

· ΆγκαΤος, δ' δν. βοιοιλ. !Αρχ. Χ. ci. 
ΆΥκάλη, tι· π6λ . . Ε!ίδ. ΆρoιΙSΙαι;. 
"Αγκαρα, 'Ιι. πόλο 'ΙτιιλΙιι; . 
ΆγκαυκανοΙ, οΤ (η ··'lαγκauκανοlί· 

λοι. lιIoιιιριτ~νΙoι,. 
ΆΥκοράριον, τό' δρ. ΜαιUΡιτιινΙaι~. 
"Α,/κος Μάρκιος, δ' βοισ. Ρώμη •. 
"ΑΥκρινα, 'ij. π6λ. ΣιxιλΙaι;. ' . 
Άγκυλή (Χ. -λη), tj. δijμο; Ά1:τιχfj;. 
Ά"κύλιοι, οΙ, λοι. ΣιxllλΙaι;. 
Ά "κυλΙων ,-ωνος,δ·χιιιμφδ.' ΑΡΙΟ1:0φ. 
"ΑΥΚΙρα, 'ij' πόλο ΆοΙαι;. 
-ΑγκΙΡαΙ, αιΙ· π6λ. ΣιχιλΙαι;. 
Άγκύραιον, 1:6' ιixp. ΒtθuνΙοις;. 
ΆYKuρανόν μνημεΤον, τό' ίΠΙΥΡ« 

,'ij Noιoίi 'ΑΥχδροι, 
Άγκύριον, 1:6' πόλο ΊτaιλΙιι,. 
ΆYKiρQν πόλις (η 'Αγκυρών, -w-

νοςί η Άγκυρώ), 'Ιι • πόλο ΑΙΥύπ,;. 
ΆγκύωΡ, -ωρος, δ' βοια. Άρxαι~ΙIZς;. 
Άγκω6αρττις, ij' TCIPLox'ij ΙΙβαo~o-τ;. 
ΆΥκών, -Gινας, tj. δν. π6λ. Ίτaιλ. χ.!. 
ΆγλσΤα, ij' μΙοι τιiιν ΧοιρΙτlιιν Ι Χ. ~. 
ΆγλσΤς, -ιδος, tj. θΙΙΥ . MIYCIxA60u •• 
Άγλιίιτόδας, 6' δν. Dapoou. 
'Ay),iTwv, -ωνος, 6' δν. ΆθηνοιΙου. 
Άγλσοκρέων, -οντος,6'δν.ΤινιIJΙοu . 
ΆΥλαονΙκη, "ι' θΙΙΥ. βαια. θιαααιλ . 

·· Ήyήτop~. 
Άγλσόπη, ij' μl~ των Σιιρήνων. 
Άγλσόπης, 6' ΙπΙθ. Άσχληπιου. 
Άγλαός, δ' δν. uEou θuίaτοll Χ. i. 
Άyλασαθtνης, δ' δν.'lσΤΟΡΙΟΥΡ. Χ.!. 
Άγλαόφαμος, δ' IJL/J. ΠuθaιΥόΡΟIl. 
Άγλοοφήμη, tι· μΙιι των Σιιtρήνlllν. 
Ά,/λσoφCιν, 6' δν. !;ωypιiφων. 
'ΑγλαυρΙδες, οιΙ · Ιίριιιιι Άβην!;. 
"ΑΥλαυρος (Χ. "Ayρauλας, ΆΥραυ· 

λή), 'ij' 811Υ. Κίχροπο; χ.Ιλλαιι. 
Ά γναγόΡα, ij'ιiIJIlAςpT,' Αριατομίνοιις. 
"Αγναπτος, 6' ιiρχι,;ίx1:ων .'"8λιδο;. 
-Αγνας, 6' ποτ. MΙXUPL1:OΙvICI,. . 
Άγνδς (Τι Άγνός), 6' δν. ΙΙιip1:IIPO;. 
Άγνετον, 1:6' λιμ'ijν Κρήτη,. 
ΆΥνεών, -ωνος' βiαι; 1:ΙΙρδΙIllΥ. 
Άγνή, tι· δΥ. ΆΥΙαι,. 
-Α"νη, tι· βίοι, _ν ΚοιρΙ,. 
Άγνιάδης, δ' 6 ΆΡΥονιιύτη, ΤΙφu,. 
ΆγνΙας, 6 (χ.-Αγνιος fI "ΑΥνιος)' 

δν. πcιιτρO, 1:06 ;t~oηy. χ.!. 
ΆΥνΙτας, σ, 6'. π~oαlllν. 'AaxA7jTCL06. 
Ά Υνοδlκη (Χ. Ά γνοδ·) ι tι· δν.μαιΙαι,. 
ΆΥνόδωρος, 6' δν; Ά8ηνaιΙoιι 
Άννόθεμις, δ' δν, ιiνδρ6" 
Άγνόθεος, 6' δν, ΆθηνοιΙοu τινό;. 
ΆγνOKλi"\ς, 6' ollyyρaιφιΙΙ; 'χ Pό~ιι" 
ΆγνοΟ κέρας, τ6' · δν. ιixρ. 
ΆγνQOς, -οσντος, 6'lΙfjμο, Ά1:1:ιχη;. 



~Ayνόφίλoς" δ·δν" .~.ι8YινιιΙOυ. 
Ά yvw, -οΟς, fj' νύμφ,ll 'ΑρυIlΙς. 
"Αγνών, 6:-δν. ατρcxτ: Αθ: , ρήτορ. χ.1. 
ΆγνWΝειo, fj' .πόλ. eFq.X'l'j'. 
ΆγνωνΙδης, δ' ρ'ήτ. υΙ lΙ'ι'jμcxΥ. Ιν 

'Α.Qήνcxι~ . 
Άγνώτες. οΙ' λ~ Κιλτιχη,. 
"Αγξανον, ,;ό·πόλ. 'ItcxAI.II" 
Άγoνεaς, δ' ιiνYιρ Koλo~ώνlo,. 
Άγ0ρ6, . '1). πόλο ep, x'l'j'" . 
ΆγoρaΤoν τεΤχος,τό· πόλ:ΕλλΥιΟΠ. 
ΆγοραΤος, δ' Ιπών. θΒιίίν . . 
ΆγoρaKλι'\ς, 6' δν. ΡοδΙου τινό,. 
Άγορόκρfτος, δ ' Πάριο, rAUJtt'lj~. 
Άγορόναξ,· -ακτoc; , δΌ ποl.ίχ Pό~oιι. 
Ά γόρανις, δ' π"τ. 'Iν~ lών. 
Άγόρατος, δ' δν. 'AQ'ljv~Iou ,;ινό;. 
Άγορησός, '1). πόλο Kcxptcx;;. 
ΆγορΤται, οι ' λα.. Σcx ;:ιμcx-τ;Ιcx,. 
'AyouδηνoΙ, οΙ, λα. . Άρα.δΙcx,. 
"ΑγOlJντον, τό' πόλο του Νωριχοil. 
"Αγρα, 'Ι) (Χ. "Αγραι, .α.1)· δν. π*ριο-

χη, τοil ~iιμoιι ΆΎ~ ιιλY,. χ.!. πόλ ο 
Άγραδότης, δ ' δν. τοη βcxα. Kύ~oιι. 
ΆγραΙα, 'ij. _πΙθ. Δiιμ"ljΤΡ . , 'ΑρτΙμ., 

xcxt Χ ώFCX έν Α ί <wAt(J. 
ΆγραΤοι,(τ, ΆγραεΤς), οΙ' Acx. ΑΙ 

τωλ . Ι Acx. 'ΑρcxδΙα. •• 
ΆγραΤος, δ ' έπΙθ . 'Απόλλωνο,. 
ΆγραΤς, -Ιδος, '1) . χώ. τών 'ΑΎρα.Ιων 

_ν ΑΙτωλΙq.. 

ΆγΡ6νια, τάι (Χ. 'AYPIwVIa, Χ. Ά-
. γριόνια)' iOpt'i} ίν "ΑΡΥΙI' 
ΆYΡOUM, +ι (Χ. ΆΥραύλη, '" Ά-

γΡUλή Χ. ΆΥρύλη)" ~ημ. Άττ. 
Άγραύλια, tci' 'opt'i} ίν ΆθΥινα.I •• 
ΆΥραυλΙδες, ιχΙ · 3 θΙΙΎ. 'ArP\1lUAou. 
"Αγρουλος, +Ι ' βλ. "Αγλαυρος. 
Άγρέσφων, δ' δν . . rρcxμμcxτ. 
Άγρεύς, -έως, δ' ίπών. τ06 'Απόλλ . 
Άγρη, '1). πόλο ΛuδΙcx,. 
Άγριόδες, α.: (η ΆyρωaτΤναι)' ,π

ών. Νυμφων. 
Άγριδνες, οΙ (Χ. ΆγρΙαι, ΆγΡ6ϊοι, 
Ά γριεΤς)' Acx. epcjx'l'j'. 

Άγριόνης, ·ou, δ' Π()Τ. θ~ιjxη" 
'Αγριόνια, τιl· δλ. ΆΥΡ6νια. 
Άγριόνιος, δ' δν. μ-rιν6, . 
Άγριανόμη, '1). μΥι · Όϊλίω,. 
ΆγριΟΟπαι, οΙ· · δλ . Άριόσnaι. 
ΆγρΙζαμα, '1). πόλ. 1"%I'%τΙαι,. 
Άγρικόλας, 6' Ρωμ. IίJtcxto •. 
ΆγρΙλιον, τό' πόλο ΒιθιινΙαι, . 
ΆΥρΙνιον, τό' πόλο ΑΙτωλΙα.,. 
Άyριόδouς, ·οντος, δ' 8Ι, "ι:Θν χιι· 

νών του 'ΑχτcxΙωνο •• 
"Αγριοι, οΙ' fUA'i} ΑΙθlοπ ( ιχς;. 
Άγριόπη, 'ij . δν. αιιζ 'Optfiw; Ι χ.Ι . 
Άγριόπης, 6' δν. αΙΙΎΎΡα.~. 
"Αγριος, δ' δν. KIY.tcxIip., ΓΙΎ. '" !. 
Άγριοφόγοι, οΙ ' Acx. 'AfPIXfj •. 
• Α γρΙππας, δ' δν. Ρωμ.βιχα. χαι! ατρα.τ. 
ΆγριππΙνη, -11. δν. ίπια. Paψ. ~ι-

αποινΘν xcιΙ XPIQ,l:. ΙΙιlρτυρo,. 
ΆγριΠΠΤνος, δ' iιtΙox. Κcφχηll. 
ΆΥριώνια, τΙΙ' .ορ .. Βι1χχοιι. 
Ά γριώνιoc;, δ' inte. BiXΧ.,1 δν. μην6ς;. 
"ΑΥΡΟΙ, οΙ, λcι. Άζοφ. θa.Acioo'lj'. 
ΆΥΡΟΙΚΙος, δ (χ,, ·τιος)· Paψ. rρ«μμ. 
ΆγραΙτας, . δ· Ιατορ., ρ'ήτ.ιιιρ. 
Άγροιώ, -οΟς, '1). δ,. μcxrΙαο7j,. 
'ΑΥΡον6μοι, οι' δν. ιipx6v'l:lIIv. 
"Αγρας, δ' θιιά, ΑΙΥύπτου. · . 
ΆΥΡοτέΡα, .". ίπΙθ"Aρτ'μlδ~. 
Άγρ6τηc;, 6~ ίπΦν. Πιινό, υΙ Φοι-

"νΙ'" θιοil. 
ΆyρύnνΙς, -11. δν. 'όρο iν J'_AI'. 

':Άγρων, ,ωνος ,ι' δν •• «οlλ. Αυ3". 
υΙ . Ίλλιιρίcι,. . 

ΆγρωaτTναι, α.Ι· δν. Nυμφιllν. 
Ά yυι6τaς, δ' mte. Άπόλλ. 
ΆΥυιεός, δ' ίπΙβ. 'Απόλλ. 
-Αγυιος, 6' δν. μ'l'jν. ίν KpijoςΊI. 
ΆΥόλαιος, δ' δν. 'Εφόροιι 11πιlρ'l:η,. 
-ΑΥυλλα, '1). πόλο 'E.pouplcx,. 
Άγύρήνα, ij' δλ. Άγύριον. 
Άγύριον, τό' πόλο ΣιΧΙλΙαι,. 
-Αγυρις, δ' ,;ύρ. ΆγύρΙOU. 
Άγόρριaς. Ι· 'AQ'l'jV. δ'ljμαιΥlιιΥό,. 
Άγχόρης, 6' δν. Πίραοιι. 
ΆγXaρ(α, '1). δν. θιl1ς; Φ~lαoυλά)ν. 
Άγχόριος, δ' δ1. ίπια. Ριιιμ«Ιοlι . 
Άγχέσμιος, ίπΙθ. Διό,. 
Άγχεσμός, δ (Χ. -Αγχ-)' δρ. Άτ,;. 
ΆΥχιόλεια, .". δλ. Άγχι6λη. 
ΆΥχιαλεός, 6' ΠΟ'. KιλιxΙcι,. 
Άγχιόλη, 'ij . πόλο Κιλ., .θΡό Ίλλ.) 

δν. νύμφYj,. 

ΆΥχΙαλος, IS·tlv. βcιo. χ.!. Ι πό) .. θρ. 
ΆΥχιμόλιος, δ' δν. έπια. Σπαιρ1:ιciτ. 
ΆγχΙμολος, δ' δν. οοφlσ1:0ίί έ~ "Βλ. 
Άγχινόη, . 'ij' θΙΙΎ. ΝιΙλοιι , μΥι . Acxvcx-

οίί xcxl ΑΙΥύπτοιι . 
"ΑΥΧΙος, δ' ιΙς; των ΚΒνταιόριιιν. 
ΆγχΙπυλος, δ' φιλ60. ί~ "Ηλιδο" 
Άγχιρόη(χ. -ρρ6η), "ι·δν.νιιμφιllν χ.!. 
ΆγχΙση, 'ij ' πόλο 'l.ιxA i cx. . . 
ΆγχΙσης, -ου, δ' δν. πcι. Α ίνεΙοιι ",Ι. 
ΆγχισΙα, fj ' δρ. 'ApxcxII(cx,. 
ΆΥχισιόδης, 6-' ιι!. ΆyχΙσou (ΑΙ-

νεlας) Ι χ. 4. 
ΆΥχΙσou λιμήν, Ι' ίν ΉπιΙρφ. 
ΆγχΙαου μν"μa, -τό' ίν τι 'Αρυδ. 
. 'Ayχlolq. 

ΆγχΤτaι, οΙ' λcι. Εύδ. 'AρcιδΙcι,. 
Ά γχιτεΙα (Χ. Άλκι8Ια), fj·μ'ή.Πcιuοα.v. 
Άγχ6η, -11. Xιil. Boιlllτιcι,. 
-ΑΥΧουρος, δ' υΙ. ΙΙΙδοll , βcxα . ΦΡΙΙΥ. 
ΆγχοΟς, δ (Χ. -Αγχις), βιχα. Φιλια'l:o 
Άγών, -ώνος, δ' θιό, ·προατ. «yιilν. 
ΆΥωναλεΤς, οΙ' αιιιμCX1:.11αιλΙcιιv Ρώμ. 
Άγωνόλια, ,;ci· 'ορτ'ή ίν PιilμΊ!. 
"Αγωνες, οΙ , λα.. fαιλcιτΙα.ς. 
ΆγωνΙς, -!δος, 'ij·ΙΤCXΙΡCΙ ,I · ,;Ιτλ. xιeμ-

φδΙ«, 'Aλί~lδo,. 
"Αγωνος, δ' ΠΟ,l:. · ΑΙθιοπΙcι,. 
'AywPIoς, δ' ιiπόy. Όριϊατοιι. 
-Αδ, δ' Υινάρχ. 'Αδι'l:ων 'AρcιI5Ι~. 
"Αδα, fj' ιiδιλ. M:cιιιαώλoιι. 
Άδόδ, δ' β«α. 'Ιδοιιμ. Ι θιιά, θιι.υ.η, .. 
"Αδοδα, fj' πόλο Dlole., 11ιιρΙιχ,. 
'Aδaδέζερ, δ' βα.α. 11ιιρΙcι,. 
-Αδαδος, δ; βαισ. Δαιμcxοχοll. 11l1ρ. 
Άδόδ·ΡιμμWΨ πόλο ίν ΜΙΎιδδώ. 
ΆδαεΙ' δν. μηνά, XcxAIIcxImv. 
"Αδόί; "Ι· 1t6A. Αίολ. Ι χώ. Άφρ. 
ΆδαΤοι, οΙ (fι ΑlδαΤοι)' λα.. 'Αρα.l5. 
'ΑδαΤος, δ' δν. ποι. , αιιπρ., χ.4. 
Άδάμ, δ' Ύινιiρχ-rι, ιiνθ:- . Υινοll;. 
'Αδάμ KOΡUφή, '1). δρ. ΚιΙΙλciνη" 
Άδόμ'πολις, fj·πόλ . πλ'l'jα.'[ορδ.ποτ. 
-Αδαμα, 'ij·n6A. πιxρdι .ijv ίΙ:ιιθρ. θι1λ. 
ΆδαμόντlOς, δ' δν. Ιcιτρ " αιιπρ. Χ .1. 
'Αδάμας, ·αντος, δ' ποτ. 'lνIIlxfj, 

Ι δν • . Τρωό; Χ. Ι. 
"Αδανα, -τά" δν. πόλο Κιλιχ. χ . .. 
"AδaVoς, δ' υΙ ~ύρ. χ«ι ΓfJ,. 
'ΑδόνOlJ ν.,αοί, cιΙ ' Jtcxρc\: ,ijv Ββδ. 

'Αρα.δΙcxν . ., . 
'Αδόρ Υι ΝινlΒ; fi • ΑπόλλΌ ,;fj, Bcxδιιλ. 
Άδόρ, δ' μ'i}ν ΊαιιecιΙων. 
-Aδaρα, τά' χώ. Πα.λcιιατ;. 
Ά~ιμα, oτci· πόλο .'IνIIIXfj,. . 
Άδδρou πόλις, '1) .. πόλο Πιρο. iι6>'", 
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Άδa06' χιιιρ. nιI~ιI.lGJtv'rj," 
Άδόσπιοι, οΙ, λcι. Kιxl.!xcioou. 
ΆδQooό' 'δρ. δνο ' τ~, Έαθήρ. 
"Αδα'τα, τιl· πόλο Κισοπότ. 
"Αδατ8α, ,;ci· πόλο πληα. EtlqIp. ποτ .• 
... Αδαχα, τιi· ~6λ. κο/λ η, 11ιιρΙcι,. 
ΆδδαΙα, '1). πόλο Μ:ιαοποτ. 
ΆδδaΤoς δλ. Άδαιος. 
Άδδέος, δ' φΙλ. Ίοιια:ι;ιν. ίΧ Σιι ~ . 
"Αδδιδο, τΙ, πόλο ΊοlιδCLΙ~' 
-Αδδουα (νilν "Αδδα)' ποτ. fcxAcx:. 
Άδδύμη, "ι' θίαl, KcιUPltcxvtcι,. 
"Αδδι.ιν, δ' ίπα.ρχ. 'AρμινΙcι, • . 
'Αδέα; "ι' θΙΙΎ. 'Aμύν"L:cι . 
Άδέας; δ' Σιχιιώνιο,. 
"Αδε6α, ' ,;ιι· πόλο Tcxppcιx. Ίcmcιν. 
Άδειγόνες, οΙ' οΙ ci;llIIμa.toilxOI το ', 

Σιλιύχου. 
ΆδεΙμαντος, δ ·α;ραιτ.1 ίπ."ρχ. ilx.i. 
Άδεισό'{α (ΆδεΙσ8ρα), 'ij. πόλο 'Μ 
ΆδεΙσά)ροι, οΙ, ·λ". ΊνδΙΧfj,. 
Άδείσαμον, τό' πόλο Τcxπρ06ciν'ljς , 
'AδEKTW (fι Άλεκτώ)' δν . δcxl.μονος. 
ΆδελαΤς, '1). δν. ~ΑΥΙcxς. 
~Aδελφειός, Ι· ίπΙοχ. KcxnncxIIoxIcx; . 
ΆδελφόlΧος, δ' :Χπόατ. 'Icixw60;;. 
Άδελφ6ννησος,'ij'+ι Προκόννησος 
Άδέρκων, -ωνος, ΙΙ· πόλο Ίαπcιν Ιcι ;; . 
Άδήδou κώμη,.,,' τόπ. EύII.'Apcx6 r\1l ;; . 
Άδήνuστρoι, cιί ' φρoόριoν'Aαoιιρ ί~; , 
"ρ'-δης, δ (Χ. Άtδης, Άϊδωνεύς) ' δ 

. kό; του Xcitlll Κ6αμοιι, υΙ Ι Χ:ί-
τlll Κόσμο" ιίι, xcι Ι νilν. 

ΆδηαΙδες, σιΙ· Ι'ριιcιι έν "ΑΡΎΙΙ. 
Άδησσός, fj' ,ς6λ. Κα.ρΙιχ,. · 
ΆδηφάγΙα, fj' δν. 8Ia, ίν ΣιxιλΙ~. 
Άδιaδηνή, fj' αριοχ'ή 'ΑααιιρΙσις. 
Άδιό6λα, fj" ιςόλ. ΆλδαινΙcι,. 
Άδιόντη, '1). μΙσι ,;ΙΙΙν ' θυΥ. ΔιχνQlοίί . 
Άδιότομος, 6' IIcxo. Σlττlcινιllν. 
Άδιατ6ριξ, -ι'{aς. δ' ιιι. ΤιτρΙΙρχοιι 

I'cιιλα.τΙcι,. 
Άδιηνός, δ' ποτ. Kα.ππαιδoxΙcι,. 
-Αδικος, Ι· δν. ΠιιθαιΎΟΡΙΙΟΙΙ. 
Άδικρόν, -δνος, δ' βcxα. Διδύ'l'j'. 
-Αδιξ, -ικος, .". δν. Άφροδ. ίν Διδ. 
Ά<:iισ:δόρα, -11. πόλ ο Ίνδιών. 
Άδμήτη, ofj. δν. θιJΎ ' Ε!)ριιαθ. ",ι. 
"Αδμητος, δ' δν. βcxα. ΦιρΘν Χ.4. 
Άδοπισσός, .". πόλο ΛιιχcxονΙcι, . . 
"Αδος, fj' πόλο ΚιλlχΙαις;. 
Άδoόaς, -ο, δ' ποτ . Ί'ι:CXλΙα.,. 
ΆδoUεντoς, 'δ' δν. Ρωμ. flnci'l:. ",! . . 
Άδοόλας, '0, ~. "ι ρι:iχ ις; τΘν "Αλπιιιιν 

ίν Έλ6sτ Ιq. . .. 
-Αδουλις, 'ij (Χ . Άδουλlς, 'Αδσύλη)' 

πόλο Α!θlοπΙ αις; 
Άδουλλόμη, ~. πόλ ο tfj, X\1Ivιxciv. 
"Aδouρoς, δ ' ιiρχ.δν . τοil not.Kcιt~ou. 
Άδoύσιaς. 6' Π'ραη, πcιρ:ί :&:ινοφ. 
-Αδρα, -11. δν. πόλο ΆριxδΙcι, . χ.1. 
Άδρα6aικ6μnoι, oL'fuA'i} rΙΡμcxνI1l-r. . 
ΆδραϊσταΙ, οΙ, φυλ'ή 'lvIIIXijIi. . 
.. Αδραμα, τCΙ· π6λ. ΣιιρΙcι,. 
Άδραμέλεχος, δ' υΙ. βCΙQ. Άαοιιρ. 
ΆδραμΤται, οΙ' λα.. Εύδ. 'Aρα.δΙcις. 
"Αδραμυς, δ' δν. βαια. Λιι/Jιαι". 
Άδραμύτη, fj' π6λ. ΆραιδΙσι,. 
ΆδραμόττlOν, τό (Χ. -τεlOν)' π.όλ. 
. MllαΙcι,. . 
ΆδρόΜUΤΤIς, fj' Y~α. Λueιίι;,. 
~Aδρaνόν. -τό' πόλ. 11lχιλΙα.,. 
Άφαν6ς. δ·]\ιΧΙλ. θ,ό,l:'I'j, Ι δν. κατ. 

-AδρCΊΝτoς, 6' i~ 'Aθηνιllν τι." 
Άδρόνων, -ωνος, δ' χιιιρ; Σ;IΧιλ. 
'Aδρόoτειd, .". ίπιΙΙ. Νιμ'αιlll, Ι δν. 

νύμφη, Χ.Ι. 



..... 
Άδρaστ/δης, Ι· .ι~; ~ 'κ6Υ"'. τ08 

• Α δρCΙ01;OO. , 
Άφος,τινη, ~. Iuy. 'AfIpCΙcnoo. 
"Aδρaσ"ί'oς.' Ι· δν. ~ιιo . "ΑΡΥΟΟ, .. 4. 
"AδPaΨα' κόΑ. ΤΡ1CllνΙιι,. 
Άδρήνη, '11' κόΑ. θρ~. 
'Α(5ρηοτΘ!' 'Α. ΆδρόΤoταl. , 
Άδρήστη, '11' ΙΙΡΙΙΠ,ιιιν,l, Ί~λ'ν'II" 
ΆδρΙa, '11' δν. κόλ. r,);CΊt; χ.4. , 
Άδριaνετα, τ& (χ. -όνεια)' ciT/IIνe; 

,1CIII 'ορτιιl πρό, τιμτ,ν ·Αδρl1ινοll. 
Άδριόνειον τεΤχος, τΙ' ίν ΆrtλΙ,; 
Άδριανή, '11 ' δν. πόAιceν τ06 IIU1:0XΡ, 

'AfIPLIIOWoll. 
Άδριαν!δaι, οΙ' xCΙ". πόλο ΑΙΥΙνη,. 
ΆδριανΙς. -ιδος, '11' δν. φιιλιβν ιν 

IIay:tpoL' χι:ιl Άθήνοιι,. 
Άδριανιών, δ' δν. ίμδολ. i1:1:. μ'ljνό, . 
ΆδριανοΙ, οΙ' δν. πόλ •. : l1ιθ. Ι ΟΙ Κ'λ· 

1:ΟΙΙ τιβν ποιροιλ. τ~, Άδρ. θοιλ. 
Άδριανός, 'δ (χ. Άδρ-)' δν. Ριιιμ. 

OΙUtoxp. χοιΙ πολλ. Ιλλ. 

ΆδριανοΟ 8.,ρaι, αιl' πόλο IιIu~Ioι,. 
Άδριανοίιπολι:;, 'ij' δν. πόλο θρ. χ.Ι. 
Άδρ/aς, δ (-κ. Άδριατική βόλ., iΊ 

-τικός κόλπος)' 'ij Άδρ. OciA. 
Άδριός, .όδος, '11 ' '11 Άδρ. octAoιoooι. 
"Αδριον δρας, ..:ό· δρ. ΔοιλμοιτΙοι,. 
"Αδρις, .ιος, Ι· IιOt. Ίνδιχfj,. 
'Αδρ/στας, δ' if81lP'1:'Ij; XAIl101:Lxfj,. 
Άδρόμιος, δ' μην ..:ιβν θοιuμοιχ~ν. 
"Αδροττα, τCΙ· πόλο ΛuδΙοι,. 
"Aδρou' π6λ. Πιτρ. ΆροιδΙοι,. 
Άδροί.ιμητος, 6' βλ . Άδρίιμης. 
Άδρίιμης, ·ητος. δ (χ. Άδροί.ιμη-

τος. δ, iΊ Άδρύμη, tιι' IfIPIItTι. 
xrι:Ι πόλο Λιδόη,. 

"Αδρυξ. ·UKoς. δ' πόλο ΣιΧΙλΙοι •. 
Άδυότης, ·εω, δ' ΠΙΙ. χοιΙ uι. 1:06 

βοια. Λu!JΙοι,' Apδuo;. 
Άδυρμαχ/δαί, οΙ ·λιι. AtfSU'lj'. 
Άδίιρμαχος. δ·~ιιo. Σχοθ. fuAfj,. 
Άδύς. ΤΙ' πόλο 'Afptxfj,. 
Άδύτη. tι· μΙιι ..:ιiν 50 θοΥ. τοll Διινcιιoϊί. 
"Αδων. ·ωνος, δ·-"Αδωνις. 
Άδωνόί' 'δρ. προαφάιν. 1:GU 88011. 
ΆδωναΙη, tι· 6πάιν. 'Αφροδ. 
Άδωνατος 'πΙθ. '10uΑ.Ποιραιδcί1:0U. 
Άδώνια (χ. -εια), 1:«' 'oρ:A~poδ. 
Άδων/aς, δ' ι,ιl. ΔιιδΙδ. ' 
Ά&.ινιός, -όδος, tι· ίπΙθ. Άφροδ. 
Άδωνι6εζέκ' ~cιιo. πόλο ,ιι.~'X ",/, 

Xoι·loιciv . 
Άδώνιδος KrιπOΙ, οΙ' ίφijμ. l1νθη 1CIII 

ίφήμ. 'ijδοναιι. 

Άδώνιος, α. ΟΥ 6 1:0U Άδώνιδος. 
"Αδωνις. ·ιδος. 6 (χ."Αδων. -ωνος)' 

', 06 -ηι;ιίοθΤι ΤΙ Άφροδ. 
Άδωνισεδέ:κ. δ' βοιο. 1:fj, Ίιρoιιαcιιλ. 
Άδων/σιος, δ' δν. μ'ljν. _ν ΣιλιοχIΙ,. 
Άδωνχιρόμ (χ. Άδω~ιρόμ, Άδω· 

Ρόμ)' !iPXL1:. Νcιιο~ _,ολομ~νw;. 
"Aδωρa. '11' πόλ. Ίδοιιμαιιοι •• 
ΆδωρaΤμ, "ι' 1[6λ. ΊουδοιΙοι,. 
Άδωρε:6ς, '11' αλ. ΠαιλΟΙΙΟ1:.Ινη,. 
Άέ8λιος, δ' δν. ΒCΙΙo. 'Ήλιδ., Ιοτορ., 

φιλo~, 

Άει8aλδς. δ' δν • ..:ριliιν ΙΙCΙΙΡ1:ύρlll,ν. 
ΆεΙμνηστος. 6' α1:ΡΟΙ1:. ΠλCΙΙ1:CΙΙΙ, 'Χ.ι. 
'ΑειναΟΤΟΙ, οΙ, δν ; ίipXόν1:lIIν 'ν ΙΙιλ. 
ΆεΙσιτοι, οΙ, οΙ σι,,~6μaνoι ιν 1Ip~ 

1:ιιν8Ι.. ' 
'AtAιai;, Ι· l.ν..:1 '"Ηλιος. 
'Αελλά, ~ ( .. 'Αελλώ)' fiCc "Αν Ά· 

μcιι~όν~. 
ΆcλλόπOuς, -οδος" '11' μΙι:ι 'I:"'~ 

1I0Iιi". ' 

'Αελλώ, OOC;, '11' μΙ. '.ν 'ΑΡπιιιων. 
Άερ/α, ~. μή. 1:06 Alyjx1:oU xσι~ δν . 
. διοιφ. πόλιιιιν. 
Άερ/ας, δ' ρ'ίιθ. ~ιιo. Κόκροιι. 
Άέριος, 6' οιlριτιχό, , .1. μ. Σ. 

. ΆερoKόρδaKες, ,οΙ' φCΙΙ'l1:οιοτ. ,u,;. 
, ,;οϊϊ ·ΗλΙοιι. ' ' 

ΆερoKόρaKες, οΙ' .0οιό1:111; άι; Αν •• 
ΆεΡοκώνωπες, όl' c&ά. c&, lνlll. -i 
Άέροπες, οΙ ·H1:.Tρoι~ .. ιΙδo, Π1:ηνιilν 
'Αερόπη, f,. δν. ίΥΥ6νη; ΙΙΙνlιιο, χ.Ι; 
Άέροπος; δ' ιιΙ Άριlll, "Ι Ιλλοι. 
Άετ/α, tι· «ρχ. δν. ΑΙΥόπ'l:οιι . 
~Aέτιoς, δ' δν. βcιιo. Tρoι~., φιλοσ.; 

'Ο1:ΡΟΙ1:. χ. Ι. 
ΆετΙων, -ωνος, δ·:δν. ΥΑόιπόιι, t.· 

Υρ«φ. Χ. 11. ' 
Άετός, δ' δν. Νιιλοιι, 6πΙΙ. Πόρροιι. 
-Αζα, 'ij. πόλο r«~oι, π6λ. 'ΑρμινΙοι; . 
ΆζαΥόριον, 1:ό' πόλο };oιΡΜCΙΙτΙoι,. 
Άζόζιον, 1:ό' φροόριον ΣuρΙοι;. 
Άζαήλ, δ' βοια. };ιιρΙοι,. 
Άζαής, δ ' ιιΙ. Ποοιιδ., ~.o. Ά1:λιιν· 

τΙδG, 

"Αζαλοι, οΙ' λοι. ΠοιννονΙοι" 
Άζ6μα, tι· πόλο ΝοομιδΙοι,. 
Άζόμορα. t«' δρ. ΚιλlχΙσι,. 
Άζόν, ' δνος, δ' u!. ΆpXciδo;i ιιν-

, ciPXTj, 'A~ciylllv ΆρxoιδΙcιι,. 
Άζόναι, οιΙ· πιρ:οχή 'AρxCΙΙΔΙoι" 
Άζδνες. οΙ ' Χ«Τ. 1:fί; Ά~oινΙcιι,. 
Άζόνης, 6' 01:ΡιιtηΥό, z.ιιeoιι. 
Άζαν/α, 'ij. χιίι. ΆρχοιδΙοι,. 
Άζαν/ς, -/δος. ,11' μή. 'AOXA'ljIHOiJ. 
Άζανο/, οι' πόλο ΦΡΟΥΙΟΙC;. 
'Αζόνος, 6' ΠΟ1:. 'fοιπροδ:tνη;. 
"Αζαρ. τό' δρ. ΑΙθlοπ(οι,. 
"Αζαρα, 1:ci' δν. ttiILf. πόλιιιιν. 
'Αζόρa6a, 1:«' πόλο ΣοιρμοιτΙι:ι;. 
Άζαρ/at;, 6' δν. βοιοιλ. χι:ιΙ προφη· 

1:φν 1:ijc; Π.Δ. 
Άζδς, δ, δ' δρ. ΊoιιδcιιΙι:ι;. 
Άζότα, "ι' πόλο Άρμιν(οι," 
"Αζεια, tι· πόλ. ΤροΙοι,. 
Άζε/δης, δ' ιιΙ. Ά~'III" Ι ".χτιιιρ. 
Άζειώται, οΙ' Acιι. ΤροΙαι,. 
Άζέμιλκος, δ' βοια. 'l'Upou. 
"Αζεστος, δ' θ'oι~ πλΤιοΙον Ρώμ'lj;, 
ΆζεUς, -έως, δ·βοιο:Ορχομ.ΒοιωτΙοι,. 
Άζηκό, δς, 'ij. πόλο lloιAOΙLOttv'lj;. 
Άζήν, ~νoς, δ'-Άζάν (βλ. λ.l. 
Άζην/α, tι · δfjμο, 'A1:1:Lxfj,. 
Άζήνιος, α, ΟΥ' βλ. :Αζάνιος. 
Άζης, δ' βοιο. ΣxιιθΙcιι;. , 
ΆζησΙα, "ι ' 'πάιν. Δήμητρ. χι:ιΙ Κόρη;. 
"Αζικα, "ι' πόλο 'Iνδιιilν. 
"Αζικις, .ιος, '11' πόλ. A,ιδthκ. 
"Αζιλις, -ιδος, fj' ~λ. -Αζιρις. 

· -Αζιριc;,·ιος,'ΙΙ ·χσι..Α.ιδ.,πόλ.ΆρμινCc;. 
, Άζόριον, ..:ό· αλ. Πιρρι:ιιδtiν. 
-Αζας, δ' tδΡ01:ή, ·.~Ιoι, iν ΦΡΟΥ!ff. 
Άζυλ(ε)Ια, fj' πόλ. 'A1CIIpysvfoι,. 
ΆζuμΤτaι, οΙ' 'κών. ,;ιβν Kcιιθoλιxιβν. 
-Αζων, -ωνος, 6' ιιΙ:Βρ., πο'1:..Α.οΧΙι:ι;. 
Άζώριον, ,;ό' ~A. 'Αζόριον. 
-Αζωρας, '11' κόλ. Πιλ.Υ., Πιρρι:ιιl. 
"Αζωρος, Ι· πηδ.λιοilχο, 'Aρyol;. 
-Αζωτος, '11' πόλ. ΠιιλοιlοτΙ"" .. ι. 
Άηδόνιον, '1:6' δν. 'υΙ~. ' 
ΆηδQνlς vt\σaς, fj' νfjo. IΙι:ιΡμοφ. ' 
Άηδών, -όνος, .,.' σ6C. Ιιισ ...... '1 

Ζήθοο. ' 
'Αήρ, 6' 6 ciijp .. θι6;. 
Άήτης, Ι-Ζέφυρος Ι -Αιήτης.' 
'A8aμόY, ·δνος, 6' λοι . hooι:ιA&dc. 
Ά8aμδνεc;, οΙ' μ. Άθαμόν. 
Άeaμσνta, fj' Χ..,. 'Β .. ι,... 

'Αθαμ6ντιον πεδlόν, w· πιδι., Μ\. 
, c8iLδo;. 

Ά~aντις, -ιδος, ιι' Βιίιν. -Βλλικ 
ιiδlλ . φριeoιι, 8uy. 'A8cιμι:ι)l-ςo;. 

Ά8όμος, ·ovτος.δ·δν. ιιΙΑΙ6λοιι χ.ι. 
, Ά~4ίJ6ιλoς, 6' ~ιιo . ΙΙιοοήνη, • 
Ά8aνόριxac;, 6' βoιo . Bηoly6τhν. 
Ά8όνας, δ' t01:oPLxc5;. 
'A8aYόOIoς ό Μέγας δν. , ΆΡΧΙ8Π. 

'ΙΙλιeoινδριΙι:ι; χιιΙ πολλ. ΙΑλ. 
·Abδνατo .. οΙ, 6νομαιοΙιι Ο"ΡΟΙ1:,' 1:μτ, . 

μci".ν. 
ΆβανεδΤιc;, .ιδος, f1'φιιλή Tιyιαι,;liιν. 
'Αωνιππος, δ~ ~λ. 'Aeήvmnoς. 
Ά8tρaς, δ' .~ 'Κρμι6νη" fLAoeIvij-

,9ΟΙ' 1:-ην Δήμ'lj';ΡΟΙ. 
"Af5εσις, δ' xO't. Ί1:OΙλΙcιι,. 
Ά8ηνδ, tι (χ. Ά8ήνη, Ά8όνα, Ά· 

8ηνα/α)' fι θιCΙ, θΙΙΥ. Δ16" 
Άθiηναyόρας, δ' Άθην: φιλόο. χ.Ι. , 
Ά8ηνόYOUΡOν, 1:0' πόλ. ·Iνδι~ν. 
Ά8ηνόδας, 6' Tρcι:XΙ~lo;, φονιίι, 'Κ-

φιciλ 1:0ΙΙ. ' . 
Ά8rιναι, ιιΙ· 'ιι rcόλι, 1:fj" 'Ae'ljviI" 

πρlll,;. 'A,;,;txij, Ι δν. πολ.Ιλλ.rcόλ. 
Ά8ήναια, ,;dι-Πανα8ήναια. 
Ά8ήναιον, ,;6' δν. δισιφ. owoιcilow Άθη· 

νΙΙ, Ι δν. διιιφ. πόλ •• φροιιρ., λιμ. 
Ά8ήναιος, δ' δν. rροιμμ. ix. Νοιοχρ. 

ΑΙΥόπ".(200 οιΙ. μ.Χ.) x.1.πoλλιilν. 
Ά8ηναΤς, .ιδος, tι· δν. fuAcUv δν . 

yoνoιιx~ν χι:ι! μιΙΙ, cιι~oxρ~poι,. 
Άθηναίοτα/, οΙ, μλη οολλόΥlιιν βοι

oι~oμνlllν ίπl 1:i'j, Acιι1:pιΙoιι; 1:f, ; 
ΆθηνΙΙ,. 

Ά8ηναΤτης, 6' 6 Χ.'Ι:. 1:ιilν Άθηνciί'ί 
Διciδlllν. 

Ά8ηναιών, -Qvoς, δ' λιμ. T«uplxij,. 
Ά8ηναΙων λι μήν, δ' κόλ.' ΑΡΥολΙδο,. 
Άθηνδς Βωμ6c;,δΎjjο: Αροιδ.χόλκοιι. 
Ά&ηνδς νησσς, '11' νfjo:Aδρ. ΘCΙΙActoo. 
Ά8ηνδς τεΤχος, 1:ό' φροόρ. "'xoιtσt;. 
Άθηνδς όκρωτήριοΥ' «χρ. 'I1:OΙλΙcι ;. 
Ά8ήνη,f1·-Ά8ηνδ!lδν.χlιιμοπόλιω,. 
Ά8ηνικ"ν, -ωνος, δ' δν. Ιστορ. χ.l1. 
Ά8ήνιππος, δ ' δν. !ΟΙ1:ροϊί χ.Ι. 
"Αθηνις,- ιδος,6·δν.ΧΙοιι Υλurc1:0U χ.!. 
Άθην/ων, ·ωνος, δ' δν. ~ωμ. ΠΟΙ. Χ.Ι. 
Άθην,?)'ένης, δ' δν. yAuntou χ,!. 
Ά~ηνόδωρoς, δ' δν.8 yλIIΠΤιil 'l , ψΙ' 

λοοόφιιιν χ.11. 
Ά8ηνοκλ.", δ' • Αθην. ΟΤΙ;ΟΙt'ljΥό; χ.!. 
Ά8ηνόκριτος, δ' δν. Ι·ροιμμΟΙ1: . χ.!, 
Ά8ηνοίιπολις, 1,' πόλο roιntQI,. 
Ά8ηνώ, 'Ιι. θΟΥ. Λοχομijδοu,. 
.. Α8ις, ιι' πόλο };ορΙιι,. 
Ά8λ/ας, ·ου, δ' ί~ Άθηνιilν, οόΧΥΡΟ

'10' ΔΙΟΥ'νοιι,. 
"Α8λι6ις χι:ιl Ά8λιι!lτης, 6' μ. 8Α· 

8ρι6ις. 
-Α&λouλα, ,;cι· ~λ. "Α8ρα.ιλλα. 
Ά8~νη, '11 (Χ. Ά8μονΙα Χ. "Α8μο 

νον)' fIiJPoo; 'A1:1:IXfj,. 
'Aeaσlων, -ωνdς, δ' ΠοθοιΥ6ρ. φιλόα. 
'Aeooa fι ZΌ8oua· πόλ. ΆρμινΙοι;. 
Ά8όως, 6·-8 Α8ως. 
"Αθρι6ις, ·εως,tι (χ."Α8λι6ις,'Α8όρ

αμΙΙις, Ά8όρρaδις)' δν. π6λ. ΑΙ· 
-ρπ,;οο, ΆριιδΙοι;. 

Άeρτται, οΙ, Αιι. BUΔ, ΆροιδΙιι,. 
-Aeρouλλα, w; (Χι • A8ρouλα, -Α-

&λouλα)' .ρxcιιίcιι πόλο 'ΑριιδΙιι,. 
ΆeρuΤλατoς, δ' ΙΙΙ1:jιό, ίΧ θςiooo. 
"!A8ρuς, .uoc;" δ' .οtοιμό, θΡ4χη,. 
-ΑeuμιJρa, ,,; •• κόλ. ΚιιρΙοι,. 
Ά~ δ' •• Λoιxι~ιιιμoνo;. 
:'A8uμeρoςί 6' tδρoτ'ή, π. 'λΙό,ιιδρ.ν. 



'A;ΘUΡ, ι' δν. μ,ll,l6C "'116,"00. 
Άδύρος, Ι· δν. tτOτ. θρ., . huI, 
W AΔUρι' δν, ''10Ι1Ι0, "ρ' AίΎυtττΙoις. 
W Aδupτις, -ιος, "ι' 8υΎ. '.0. AΙΎύK~υ 

11aοιίιοτριο;. 
Άδώδης, Ι (fι W Αδωδις)' βcιo. ΑΙΥ. 
Άδω\c;άκτη, "ι' "ι χιρο. τοδ -Α8 •• 
Άδωιτης, Ι(χ. 'Aδcίιoς, Άθc.ινΙτης, 

χ. 'Α.θ!ιινικός)· .1 χΙτ. '101 ........ 
-Αδων, Ι· βλ. -Aeως. 
Άθώνη, t,. tτ6λ. ΆρcιδΙcι,. 
Άδωνιάς, Άδωνικός, Άθώνιος,"Α· 

θc.ινΙτης, βλ. ΆδωΙτης. 
Ά8Qoς, βλ. Άδc.ιlτης. 
Άθώρ (χ. Άδύρ)' 8a6τη, σχ6τοσ" 

ΙΙΙij~ηι; ~oIί 11υμKCΙντO,. 
·Αθως, ι (χ. Άθ6ως, ·Aδων~ '16 δρ, 

.. Αθω, (" ΑΎtο .... Ορος;n δν.rΙΎCΙντ~ • . 
Α1ο, i) (Ύaν. ΑΤης)' i) Κολχ l, Ι "ι vfj' 

00' ~jj; ΚΙρχη,(χ.ΑlαΙα) Ι δν.XCΊΙ., 
κηΎfJ,. 

Άiό (χ.lαώ)· AISp«tx6v. δν. του θ&οσ. 
ΑlαΙα, 'ιι (Χ. ΑlαΙη)' ίπΙθ. ΚΙρχη, χ«1 

δν, tfj, vijoou '1'11' Χ.!. 
ΑΙάκειο, 'tόt· Ιορ. Αί«χου ίν ΑΙΥΙνΊ/. 
Αlάκειον, ~6' νΙΣό, Αί«χου ίν ΑΙΎΙνΊ/. 
Αlάκειος, ο, ον' βλ. ΑlοΚlδης. 
ΑI6κης, ·εος, Ι· δν. ~υριiννων Σιiμoυ. 
ΑlοκΙδαι, οΙ' υΙοΙ υΙ «π6Ύ. Aίcιxoσ. 
ΑlακΙδης, Ι· ίπών. ΠηλίΩl', Άχιλλ. 

Ι' δν. π«'tρ6, Πύρρου χ.!. 
Αίακός, Ι· υΙ6, Διό, χ«Ι ΑίΥΙνη,. 
Αlολών, 'ιι' δν. lΙι«φόρων πόλο ίν Π.Δ. 
Αlαμηνή, 'ιι' XCΊΙ:Aρ«δ., πόλ.ΙΙΙιχu!lον. 
Αlάνειον, '16' 4λσος; ίν ΛοχρΙlΙι. 
Αlονή, 'ιι (Υ) Αlάνη fι ΑΤονα)' π6λ. 

K«xιlloνΙcι,. 
Αl6νης, Ι· υι. 'ΑμφιlJιiμ«ν'tΟ', TρCΊΙ,. 
Αlανιτις, -ιδος, "ι (Χ. ΑίαντΙο)' χιίιρ« 

Ncιδιι't«ΙΩlν ίν' Ap«ΙSIq.. 
Αlανός, Ι· tlJpu'tij, πόλ ο A!«vfj,. 
Αlόντειο, τΙ' Ιορ. πρ6, tιμ'ήν 'Ιών lJuo 

ΑIci..ν~Ωιν(Τaλ«μωνΙοu xcιl · Λoxρoυ). 
ΑΙάντειον, ~6' μνημatον χ«1 ycx6, ΑΤ

«ν~o, ίπl ~oϋ Ροι τ.Ιου «χι;ωτηρ. 

Ι' «χρ. ΚCΙΎνησΙcx, (ΤΡΙΧΒΡΙ). 
Αlοντ!δης, Ι· υΙ fι ciπόΎ. AΤcιντ~ U 

δν. IJICΙCP. πι;οοώπων. 
ΑίοντΙς, -!δος, "ι' μΙcι των 10 φυλων 

'A~~lxfj, Ι ίπών. 'AD1jv4,. 
Αlαντό&.ιρος, Ι· μ«θ. 11Ω1xpci.τ.,ιiIJIA. 

~φypci.φoII 'ΑπολλοlJώροu. , 
ΑΤας, 'αντος, ι (σπ«ν. A1aς)' δν. 

lΙύο Αίci.ντ.ν (Tιλ«μΩlνΙoυ χ«1 Λο· 
χροli, υι. ·OΤλιiΩl,llδν. ποτ., δΡου,. 

ΑlδοΟδαι, cι! (ν"σοι)' «Ι οημιρ. Έ .. 
Ρ;ιΙlJι, vfjoot 'IpA«vIJI«,. 

AT&uρα, fj' π6λ. Ίσπ«νί«,. 
ΑI'(οΙ (χ.ΑΙ'(δ, AI'(f'ι,AI'(%, AlyαJoι, 

AlytQI, ΑΙΥ/αι)' δν. IJL«ΙP. π6λιaιν. 
Αί'(οΙα, "ι' χιιΙ ίπΙθ. ΆφροIJΙ'tη,. 
ΑI'(αΙος, ο, oV' χ«Ι ίπΙθ. llooatlJιίIν~. 
Alyαlων, -c.ινoς, I'rIycι, 'ΕχcxτόΥΧΙΙΡ 

Ι ίπlΙ. Ποαιιδ. Ι δν. ".ι«φ. προαώκ. 
ΑI'(ολέον, 't6' δρ. ΙΙΙBααηνΙcι,. 
AΙyάλεc.ις, ~" ι (Χ. 'Ιό AΙyόλεc.ιν)' 

δ;ιο, Ά 'ItLxfj,. . 
ΑΙ'(δν (-AlyCJv δκρα) Υ) ΑΤξ (fι~ 

_ΧΡ.Τ. )(lχρΙ, ΆαΙ«,. 

ΑΙΥάν, Ι· Κιιαα«ΎΙtη, μlοΙοφ6Ρο, 
ΊουΟ'tινι«νοli. . 

ΑI'(όΡα, ofj • . tτ6A •. AuIJIII,. 
ΑI'(δς, -δντος,Ι' π6λ.Kcιx,1 ποτ ••• χ. 
ΑI'(εΤδαι, οΙ' δν . CPUAjj, θηδ., 1:κ«ρος. 

10Ι ιiπ6Ύ. Α!Ύίω,. , 
ΑI'(εΙδης, Ι· 111. fι ιiπ6-y. ΑΙΥί., Ιθ1ι

o,~ς; χ.Ι). 

Alγςroν, 16' '1016, "'lyίΩlς; '~ '.ιήνtιl,. 
A1yειρa, ofj' δν. IJI«cp6PΩlν n6Asllly. 
Α1'(ειρος, fj'. δν. νυμφ., πόλ., 116νιιρ. 
AiytIpouσa, "ι' π6λ. Κ8ΎCXΡΙIJ0,. 
ΑΤΥεστο, (χ. ΑIΥέστο, Έ'(έστη, Σε-

Υέστη)' π6λ. 11lxιλΙcι,. 
ΑΙ'(εστατοι, οΙ' _«τ. ΑΙΥΈστης Ι οΙ 

8aoItplllτoI. 
ΑΙΥέστης, 6' ιΣ, 'Ιών TρCΊΙlllν Ι δν. 

IJIIICP. προσ. 
AlyεUς, -έως, Ι' δν. βcισ '&8., πcι. 

8'1'jotΩl' χ. Ι. 
AΙyεc.ινεVς, -έc.ιc;,ΙΊΣ, ",ων 60 υι.πρl. 
ΑΤΥη, -Ij' δν. β«σιλΙσσ. Άμ«~. Χ. 4. 
ΑΙΥήεις, Ι· υι. r«I«" μυθ. 't8pCX'. 
ΑlγηΙς, -Ιδος, 'ιι' δν.φυ. 'tfj, 'AΤΤIXfj,. 
ΑΤΥηλοι, οΙ, λ«. Kη~Ιcις;. . 
ΑI'(Ιαι «Ι (Χ. ΑI'(ειαΙ, ΑIΥαιαΙ)' .6λ. 

Λ«χωνΙιχς. 

ΑI'(ιόλεια, 'ιι' δλ , ΑI'(ιάλη, ΑI'(ιολός. 
ΑI'(ιαλεΤς, οι' χ«τ. ΑIΥιολεΙας. 
ΑI'(ιολεύς, -έc.ιc;, Ι· δν. υΙ. 'ιισ. 

"ΑΡΎ. Άllριiστoυ χ. 11. 
ΑI'(ιάλη, "ι' δν. μΙρου; Πιλοπ. χ.Ι. 

τόΠΩlν. 
ΑI'(Ιας, Ι· ",ρ«π.~Ι~η, 11lχιιωνο,_ 
ΑIΥΙδιος, 6' δν. ΆΎΙου Δυτ. Έχχλη

σΙ«. Χ_ Ι. 

ΑΙγιδΙων ν"σος. 'Ιι'πιιρt τ'ήν T«π~oΙS. 
ΑIΥΙδαλ(λ)ος, Ι· δν. πόλ. l:IXΙAlCX" 

«_ρ. 11ιΧΙλ. Ι atlJo; 6pxTjQam;. 
ΑlγικορεΤς, οΙ' δν. cpUAij, Άηιx~ •. 
ΑΙ'(ικόρευς, -ει.ιι;, ι (χ. -Ρεύς)' υΙ. 

"ΙΩινΟC, Ύινι:ιίρχ. τών ΑI'(ικοΡέων. 
ΑI'(ΙκοΡος, 6' ίπών. Π«ν6 •. 
ΑΤΥιλα, oςόt (Χ. ΑΤ'(ιλον, '16)' 1ι:6λ. 

Α«Χ. Ι ν."σ. μιτcx,iΙ Ku8.-KpTjt1j" 
ΑlγΙλεια, 'ιι' νηα.ι. E~δoΤ)(oϋ. 
ΑI'(ιλιά, "ι (Χ. Αίγιλο, ΑΤ'(ιλος) ' IIfj. 

'Aτoτtxij,. 
ΑΙ'(Ιλιο, ,;ι;t . 't6πο, Έι;ιτρΙ«,. 
ΑIΥΙλιΨ, -ιπος, '11 χ«Ι Ι· δν. τόπου ' 

Ίθ. Τι Λιυχ. Ι πόλο ΚΙ:j)cxλληνΙcx,. 
ΑΤ'(ιλος, Ι 'ίπών:~ρO), lJijμοuΑI'(ιλraς. 
ΑΙγιμιός, ι (Χ. ΑI'(Ιμιος)' δν. β«σ. 

AlllpIIJO' Χ. !. 
ΑlγΙμορος (Κ. -ouρoς), "ι' νfjσ. Λιδ. 
ΑΤγινο, "ι' δν. 'tjj, νΥισου Χ. Ι. 
ΑIΥlνα/α, "ι' ίπΙ8. Άρτίμllο,. 
ΑI'(ινήτης, 6' δν. βιχσ. Άρχ. χ. Ι.~ 

δν. πόλο υΙ ΠΟ'tcxμοD. 
ΑIΥΙνιον, ,;6' π6λ. 8ισα«λΙcι,. 
ΑΤγιον, ,;6' π6λ. lla).OKovνijoou. 
ΑΤΥΙος, 6' ιΙ. 'Ιών 50 υΙ Α!Ύύπτου 

Ι ίπών. Δι6 •. 
ΑΙΥΙΟΧος, Ι' ίπΙθ. ΔI6 •• 
ΑΙ'(/παν, -ανος, Ι· υι. ΔI6ς;. 
ΑΙ'(Ιπιος, δ' ΠΟΤ. ':!Q�CX~. %«ρμ. 
ΑΙΥΙπλαΥκτον δρος, '16' δρ. Kaycxp. 
ΑΙΥΙποδες,οΙ' οι ΠΒΡΙ 11χυ8.0!χοίίντι,. 
ΑlγιΡ6εσσο, "ι (Χ. Αlγιροϋσσο)' μΙ« 

τ~ν 12 ιιίολ. π6λ_ Κ. 'AQIcx,. 
ΑΤγισθος, 6' cpoνaiJ, 'ΛΎ«μΙμνονος;. 
AΙ'(ιστέaς, Ι· υί. ,;οϊΙ β«σ. ΦρυΎ.ΙΙΙΙIIcι. 
ΑΙγΙτιον, 'Ιό' _ιbμη AI,;IIIAIcx •. 
ΑΤ'(ιτνο, 'Ιι. π6λ. ΛIΥουρων. 
ΑI'(λόηρ (-ΑI'(λάηςl, Ι·Ιπ.'ΑσΧληπ. 
ΑI'(λάτι.ιΡ, -ορος, Ι· δν. ΚuρηνcxΙου. 
ΑΤΥλη, .,1 δν. μιΙ, οςων ΝηρηΙIJΩιν χ.1. 
ΑIΥληΙς, -!δος, 'Ιι. 8υΥ: Ί«χΙνθοιι. 
Αlγλήτης, ·ου, · Ι' ιiπΙ8. 'AIt6Hlllvoς;. 
ΑΙΥλοΙ, οΙ' λ«ό, )(ηIJΙcι;. 
ΑIΥ066λος, 6' ΙtτΙθ. Iilovdoou. 
ΑΙγοσάΥες Γαλάτοι, oΙ·λιι.K:AαΙcις;. 
AΙy6σeενα, τΙ' π6λ. IIayatpllJo,., 
ΑΙγός ποταμοΙ, οΙ' π6λ. xcι! .0'1. 

• ρ,χ. Ιιροον"ιοο •• 

.. 'Ι •• 

AΙyouα(σ)α, ~ ( .. AΙyoOσa)" ν1jo. 
111 .. λΙcι •• 

• ΑΤΥουσ(σ)αl, cιΙ' ,;pat, νησt~ις; ιι .. λ. 
A1ΝUλo' βλ. ΑΤ'(ιλα. 
AI'(uπιός, 6 ( .. -ύπιος)' ιix θ&σα«λ. 
Αlvumlάδαι, οΙ, 60 υΙ. 'toli ΑΙΎύπτου. 
A1VΥΠΤιόi;, -δδος, "ι' ΙυΎ. Α!Υύπ",οτι. 
ΑI'(ύmιος, α, ον ίπΙΙ.lυICΊΙ, χυρ.δν. 
ATyuπτoς, Ι' δν. υ!. ~oli "B!f«Io",ou, 

ιιΙιιli 'toli ΒΥιλου χ.!. 
ΑΤΥυπτος, ~. χιίι. 'ACPPLxf)" 
Α Tyυρ<)S, Ι' β«σ. Σιχυώνο •• 
AΤ'(Uς, "υος, 'ιι' π6λ. ACXXΩlνl«,. 
ΑI'(ώλιος Ι (Χ. -λι6ς)' ίΧ ΚρΥιτη" 
ΑΙΥων, -c.ινoς, Ι· δν .β«σ."ΑΡΎους; Χ.!, 
ΑIΥών, Ι· ΠΟΤ. AIDtoIIIcx,. 
ΑΙγώνειο, i) (χ.ΑI'(ώνη)·π6λ.θι:ισ«λ. 
AT'(c.ινες, οΙ ' λ«ό; 'loτ«AIcx, . 
Αlγώνη' βλ. Αί'(ωνεια. 
ΑΤγwoτις, "ι (χ.ΑΤ'(woτος)·πόλ.Λοχρ. 
'AΤ~' βλ. "Ι,ο,δης. 
.ΑΙδεσΙα, 'Ιι. ΈλληνΙς; ζfιλό::oφo •. 
Alδtσιoς, Ι· δν. Νιοπλιχτων. φιλο::. 

4ου cx(. μ. Ι. x.a. 
ΑΤδεσσο, 'Ιι. βλ. "Εδεσσα. 
Αlδέστός, Ι· δν. σωφρονιστ06 ίν 'Αθ. 
ΑΤδεψος, "ι' βλ. ΑΙδηψός. 
ΆΤδης, 6' βλ. "Ι,ο,δης. 
Αlδηψ6ς. "ι ( .. ΑΤδηΨος, ΑΤδεψος, 

ΑΤδιψος)' π6λ. E~oΙcι •• 
AT~ι, οΙ (χ. Αlδοίιιοι)' Acx. rcxA«τ. 
ΑΙδώ, -οΟς, "ι' τροφός; ΆθηνΙ,. -
ΑΙδώλιος (Χ. -Εδωλος) λόχος, Ι· δν. 

Ινό, 'Ιών A6xlllv 11Itcxp~. ατρι&τοίΙ . 
ΆΤδωνεύς, -έc.ιc;, Ι'=Ζ--*δης Ι β«ο. 

Κολοσσων Ι ΠΟΤ. ΤροΙcxς;. 
Αlζόν (Χ. Αlζήν), Ι· τιΙό, TIIy",ci.Aou 

I"x«'t. 'A~cιvlcx,. 
ΑΤζαροι, οΙ' Acx. Jι[cιρμcxριχij,. 
ΑΙζη6ς, 6' β«σ. naploxij. Πιλοκ. 
Αlζική, fj' x~. 8ρΙΙχη,· 
ΑΙζωνηΙς, 'Ιι·βλ. AΙξc.ινηΙς. 
Αίήτης. Ι· βcισ. Κολχ., π« .. IIηllalcx,. 
ΑlητΙνη, "ι' 8υΎ. AITj",ou,Jι[ijlJsl«. 
Af1'i τιος, Ι' Πυ8«Ύόρ. φιλ. ίΧ Π#ου. 
ΑΤδοια, 'Iι(x.AΙδOΙα)·πόλ όΙΙΙ~oσ.TιΛ«x. 
Alδoλ~τς, οΙ ' 6Ito1JLcxIp. φυ.ίν KpijtΊI . 
ΑIΜλη, 1J (Χ. ΑlδόλΙα Χ. ΑΙδάλειο)' 

'ιησΙ, τοΙί ΤυΡΡΤιν.πιλl δν.!.νήοων. 
ΑΙδολΙδαι, οΙ (Χ. -λεΤδοl, χ. Α18α

λετς)' IJfj~o, ΆHIX~" 
Αιeaλιδης, Ι. ' δν. υιου Έρμ06 χ,Ι. 
AlδoλΙc.ιν, Ι· πιlρ«οςΤ., Τυρρην. μιτ«

. ,μOpφΩlθιΙ, 6πό Διον. ιl, lJaAcptvcx. 
Αlδαλόεις, -εντος, Ι· ΠΟΤ. ΚυσΙ«ς;. 
Αlδάν, Ι· δν. ' «ρχιμουσ. νaoli 'Ιιρο· 

.σOλIίμΩlν χ.Ι. 
ΑΙ8ερΙα, "ι' δν. 8tιΎ. ΉλΙου .. ι. 
Αί8έριος, Ι· δν. lΙδο ΙΙ«ΡΤύΡΩlν Χ.4. 
ΑίθεΡ6νειο, fJ' ίπΙθ. Άθην4ς;. 
AT~η, 'Ιι. δν. cpopISιilJo, τοίΙ ΆΎσιμ. 
Aiδηξ, -ηκος, Ι· υΙ6; '[«νου. 
ΑΙδι'!Ρ, -έΡος,Ι·υΙ.'ΕρΙ60υ; χ.Νυχτ6;. 
ΑίθΙδας, Ι· σΤΡ«Τ'ljΎό, IιIaadηvIcx,. 
ΆΤδικες, οΙ' λcxός; 8aoocxAI«;. 
ΑίθικΙα, "ι' χιίι. των AίθΙxΩlν 8aaocxA. 
ΑΤθικλα, "ι' θυΎ. Λ«ομtlJοντο;. 
ΑΤ8ικος, 6' δν. σοφlστοΙί χ.Ι. 
ΑΙ6Ιλλα, . "ι' cilJaAcpij ΠρlΙμου. 
Αlδιόλας, 6' ιιΙ ΙΙΙινιλ. χιιΙ '8λ6,1,11'. 
ΑΙδιόπεια, 'Ιι·-ΑΙδιοπΙα,. 
ΑΙ6ιοπεύς, -ι"joς, δ·=ΑlδΙοψ. 
Αlδιόπη, 'Ιι·-ΑlόιοπΙα. 
AΙ~ιoπηΙς,·lδoς,'Iι·8ηλ.τoli AI810αUς;. 

. AI~ιoπΙo, ofj' ;ιώριι 'Acpplxfj,. 
Αlδιοπικός, η, όν' 6 ~fj, ΑI8IοπΙ.,. 
Αιeι6πιος, ο, ον-Αιeιοπικ6ς . 



λJetonfς, -Ι!ας, "ι-' &,jA. τσι 'A1e~. 
U μΙσι, ~ν oli~_ , 1:00 Διινσιο8. 

λιeιόnισσα; fj-ΑleιοπΙς. 
ΑIθΙοψ, -οπος,δ' πλ"ll . .... onες·μ-,:. 

AΙIί..ωc, 1 δv.βσισ.,πo-,:. 1, n..Αιό~ 
ΑΙβΙων, -ονοι;, δ', δν. υΙ ; 'ΝύΡιΡ-; Χ.Ι. 
Αmλη, "ι-A~λ'n. , 
Aleoπlα, .". jIl:ΙΙ; ·ΆΡ"'ι~' 
Aleόπιov; ιt6. τιm. Λuδ .. IlMoΙ~, 
AtθOς, δ' δν. δισιφ. πρoocίι1ίίOoι. " 
ATeoUσαt .". lυΥ. Dr.a. Ι vfJ'o. 'Αφρ. 
AΤeoψ, ,-onας, δ' δν. Ιππ. -':00 Ήλ{οιι 

_ι KραOάmων. ' 
ATeρo, .". μ1ιτ"lρ e"lO,~. 
ΑIθΡαΙα, fj ' ιiρx ; δνομσι P6δoυ~ 
AlβρIa, kιίIv. 'tfj, π6λι~ 'Ατρ!«ς . 
A'fθριoς, δ' jπl8. Δι6ς;. 
Α 'lδuια, fι' jKlQ, • Αθηνlc. 
AT6uva, 1)' ,hιβ. '.Αθην4,. 
Alθuoσετς, οΙ, λcιιδ, Διδ61],. 
Αlβώ, .,,- δν. π6λ80),. 
ΑΤ8ων, -ωνος, δ' ίπΙθ. 'OlJuaa'~ I1 

δν, βιιilν, ιiνlJριί!ν χσιΙ Ι;;Ψων. 
ATιcα" «t· πΟλ. ΊτσιλΙσι,. 
Aίιcαλoν, w' ι)χυρον ίν ΊτσιλΙ/f. 
AlιcανoΙ, οΙ (Χ. A1K'ΙCλO', ΑΤκλο" 

Alιcoλανόι, ΑlκουιλοΙ, ATιco" ΑΤ-
" KOUO') ' λcιιδ, ΊτσιλΙσι,. 

A,ιcανός, δ· δν. δραυ,. 
Αlκατερ/νη, 1)' δν. Υυνσιιχ6ς;. 
ΑΤκ,κλο" ΑΤκλο,' βλ. ΑlκανοΙ. 
-ATιcλoς, ΑΤκλος, δ' ,tlJp. 'ΕΙ-Ι1:ΡΙσι,. 
ATιco" ΑIΚόλανοΙ, οΙ' βλ . .ΑlκανοΙ. 

, Αlκοu,λοΙ, 'οΙ' βλ. Αlκανοι. 
Αlκοόλανον, -,:6' π6λ. ΊτσιλΙσι,. 
Α1κouOl, οι' βλ. Alιcανo/. 
ΑlκοΟον, -,:6' Ρωμ. ιiπoιx. ίν Ασιλμσι1:. 
AlιcouoυμφαλΙσKOν, 't6' π6λ. Έτρ. 
Αlκuμήλιον, 1:6' 'tοποθ. Pcilμη'. 
AΤλiνα, 'tck (Χ. Αlλανή, Α1λανον, 

ΆΤλa, Αlλό8)' π6λ. Πa'tp. Άρσιδ. 
ΑIλΙΟ,ιι' fι qsρouaιzA. hΙ C1111'toxp. 

. At~tou ΆδρισινοΟ. 
Αtλllνός, δ' δν. α-,:ρσιτ. χ, •• 
ΑΤλ,ος, δ' .ΑΤλιο, Άδρισινδ, (atl1'toxρ .), 

ΑΤλιο, '.Αρισ1:ιΙδ"l' (αοφ.) Χ. Ι. 
ΑΤλou κώμη' χιιιρ . EI1IJ. 'ΑρσιδΙσι,. 
AlλouaΙωνeς, οι' λσι; rιρμσινΙσι,. 
ΑlλωΡεΤς, οΙ' 'π6λο !ιΧΙλΙσις;. 
ΑlμηΡό, fι' ιiρx. δν. 'KKtlJιzdpoo. 
Αlμ,λΙα, "ι' δν. yllνσιιxιlν Ρώμ"l" 
Αlμ,λΙανα, τΙ' π6λ. '1απσινΙiιι,. 
Αlμ,λ,Ινός, δ' δν. jπta. PωμαtΙων. 
ΑlμΙλ,ος, δ' δν, 6ΠΙ-':8ν •• Ι. ΡiιιμσιΙ.v. 
ΑlμΙνιον, 1:6' π6λ. βοl!. ,&,ουαΙ1:σινΙσι,. 
ΑΤμονα. fι' .6λ. ΠσιννονΙσι;. ' 
ΑΤμονες, οΙ, χΙτ. ΑΙμονΙσις;. 
ΑlμονΙα. fι (Χ. Αlμ·)· iιρχ. δν. θιοα. 
Αlμον,αΙ, σιΙ ' π6λ. ΆρχσιIJΙσι,. 

, Αlμονιδης, δ-ό ΜαΙων Ι AσI't . Ιιρ. 
Άιτ6λλιιινο, χσιΙ Άρτ'μιδο,. 

, Αlμον,εός, -έως, δ' xi1:. ΑΙμονΙσι" 
Αlμόνιος, δ' πσι . ΆμσιλθιΙσι,. 
ΑΤμος, δ' δν. ιιι. -ΑριΟ), Χ. Ι. 
ΑΤμος, δ (χ, ΑΤμον, 1:6)' δι;. θρ4χη,. 
ΑlμυλΙα. ΙΙ· θυΥ. ΑίνιΙοιι . 
Αlμύλ,ος, δ' 'β"θότ. δλ. ΑlμΙλ,ος. 
Α1μων; -ονος, δ' δν. ιιι.ΚΡΙοντο, χ . Ι. 
Α-Τνα, .". π6λ . E11IJ. ΆρσιδΙσι, . ' 
Αlναρέτη, .". μ1ι. Άθά,μσιν-,:ο,. 
AΙναρlα, "ι' IIfja, Τιιρρτ,ν. πιλά,Υου,. 
Αlνόριον, -,:6; κ6λ. Άχσιtιz,.
ΑΙνεόδης δ (Χ. -ειόδης)' υ~: fι ιi, 

' π6Υ. Αινιιιιιι . ' 
Alνtoς, δ'=ΑlνεΙας Ι Κορ .ατρσι,;.χ.Ι. 
λΤνι;,ΙΟί"ι (Χ. ΑΊνε,δδαΊ)· ΙΤ6".ιίσιχιδ. 
ΑΙνειαΙ; .1' *6λ : θρι#χ'!,. 

Αlνειός, ~, fι·hΙ8; ·.,,-~ι-,:'Κ, 
Αlνε!Βς, ,6' 01. 'A"fXlaiIo κ, Ιι ' 
ΑΤνεlος,6' Ισι.ίχ KιI,σllμμσι&:·I~n:oxl! . 
Αινειωνη, fj' , δν •. luy. ,ι ΙνaΙoυ χ,Ι'. 
Alν4iχmoρa, !tΙ" ιixρ. ΆφΡΙΧfj,; 
Αlνετal" οΙ' 116λ. πιιιφλlΧτονΙσις; : 
'Arvtt6ς, , 6' "Ι ' ΑηΙοίνο,. 
Αlνεύς, δ' 01. Άπό).)...,..,,,,, 

, ΑΤνη' ν~ Όυ6λλ. ίν, 'Εχδσι-,:ιίνοι, . 
AΤνηeoς, δ' δν . δροll, . 
Αινή,ος, δ' , 01. :Α.ΙνΊΙΟ), Ι ίπΙθ. Δί6ς;. 
ΑΙνηΙς,·lδος,.,,·το Ιιτο\: τοΟ ΒΙΡ,l,ιλΙου. 
Alνησlας, " δ~ δν. Έφ6ρου !πΙρ-,: . . χ,Ι. 
Alνησlδημoς (Χ. Αlνεσ-l' φlλ6α .•• Ι. 
Αlνήσιος, 6' , .. ιβ : Δι6,. 
ΑlνησΙππη, '11' νf)α. Mιαoy. 8σιλΙΙΙαιnι,· 
AlνησΙσ~, "ι ' ιiXΡ . Χ . π6λο Διδό7ι,. 

·Alνι'jτrj, .". σύ~. ΑΙνιΙόιι, μ1ι. κur;ιχοu . 
ΑΤνητος, δ' δν. Όλιιμκιον . χ, ατρσι-,:. 
ΑlνΙα. '11' ιt6λ . Αίτωλ . Ι οΙ ΧΙ1: : ΑΙ' 

νιδνες, Αlνιετς, Α1ν,ο,. 
Αlν,όδης, δ' ιιl . ΚσιλλΙοιι, Ά,θΥΙνσιτο\: . 
Αlν,όνα, '11 ' π6λ . Π6ντου κ. Α Ιτωλ . 
Αlν,δνες, οΙ' λσι. θΕ:ισσιλΙσι,. 
Α1νlκος, δ' χωμ. ΠΟΙ. Άθ. " δν , μΥΙν6, . 
ΑΤνιος, δ' δν. ποτ. θρ" Τρ. Ι δν. προσ , 
Αlν,π6ντη, .". π6λ. ΙπΙ ΠΟ-':. ΑΤνου . 
Α1ν,τος, δ' υl. ΆμοιιλΙοιι. 
Αlνό6αρ60ς, δλ . Άηνό6αρ6ος. 
Α1νος, 'fj ' δν. πόλ ο θρ. , δρ., πο't . χ,4. 
Αlνύρων XCιρoς, δ' 1:6π. νήσο θά,αοu. 
Αlνών, -1;. πόλο Πσιλσιια-,:ΙνΥΙ\:· 
ΑΤξ, ΑIΥός, fj ' δν. π6λ., ιixρ. Ι Ouy. 

Πσινό, χ. Ι. , 
ΑΤξων, -ωνος, δ-'Αέξων , δν. fjp . 
Αιξώνε,α, .". π6λ. ΙΙσιΥνΥΙσΙσι\:. 
Αlξώνη, ." (Χ. -\ιή) ' efj. Ά'nιχfj,. 
ΆίοΙ, ' οι· λσι. 'ΙνlJιιί!ν . 
Aloλδδciς, δ' ιΙ, τιί!ν θτ,δσιΙων. 
Αlόλε,ον, τ6' π6λ . Χσιλχιδ. Χ-ροον. 
Αlολετς, οΙ' μΙσι 1:ιί!ν 4 Ιλλην, φll-

λlίlν, ίΧ τοll Υινά,ρχ . ΑΙ6λοιι. 
ΑΙ6λη, .". 8uy. Α Ι-,:Ο)).οll. 
ΑlολΙα, "ι' 061;. K«λιιlJιilνo, Ι vfloo; 

Λιπά,Ρσι fj ΣτροΥΥύλ-r, : 
Αlολ/δης, δ' υΙ fj ιiπόy. AldAou. 
ΑΙΟλΙς, .ιδος, .". 'πΙθ. Σμύ;ι"", Ι Xcb. 

Μ. Άσ, Ι θιοα. r KatAulJ. Χ. Ι. 
ΑlολΙων, -ωνος, δ'-ΑlολΙδης Ι δν. 

προαΦπιιιν. ' 
ΑΙολοπεύς, δ' μνYjστ1ιρ:ΙιτποlJσιμιΙσι,. 
ΑΤολος, δ' βι6, ιiν'μCllν Ι Υινά,ρχ.Α,Ιο

).6Ο)ν Ι δν. προσώπιιιν. 
Αl6λοω ν"σο" σιΙ· Λιπά,ρσι χσιΙ 6, Ι. 

vfjoot βορ. ΣιχιλΙσι,. ' 
ΑlολοοΙκων, ·ωνος, δ' ,;Ι-,:λο, χιιιμ· 

ψδ. 'Apto'toιplivoll\:. . 
Αlπόσ,ον πεδΙον, τ6'ΠΙΡΙΟΧ ij"llAteo,. 
ΑΤπε,α, .,, ' πόλο Μ.σσ . , Κύπροll. 
ΑΙπ,νόν, τ6' πόλο Πιλοll:οννήαοο , 
Αlπιόν, 1:6' π6λ. 88ALIJ0,. 

, ΑΤnu, τ6' π6λ. -8ALIJ0,. 
ΑΙπότιοl, 01' ίπΙβ. Άρχά,διιιν. 
ΑΤnuτος, δ' "ι. βσιo.'Aρxσιδ.'EλCΙτooΙ 

Ιπ. S;ιιψ'λοu Ι υΙ . Νηλ'Ο),', 
ΑIΡαΙ, σιl · π6λ. Μσιχιδ. , Ίιιιν., 'Βλ-

A"lOΠ. Ι λσι . ΚσιρμσινΙσι, . 
ΑIΡαστυών, -ωνος, δ' δν. μτ,νό,'Αμφ . 
ΑΙρηνόα,οl, οΙ .. λσι. ίν Ίσι"ιιινΙ,. 
ΑΤρραδες, 01 ' λσι . Ίνδιιlν. 
Αlρώ, 'ΘΟς, fj' , θΙΙΥ. ΟΙνοπΙιιινο;. 
-Α,ς, -ιδος, δ=·~δης; 
ATσa, fj-MoTpα Ι π6λ. θΡ4χη,. 
ΑΙσαΥέης δρος, τ6' δρο; Μ. 'ΑαΙσι,. 
ΑΤρακος, δΌ υι. ηριά,μου , 
ΑlσανΙας, 'δ" πσι, 'rpIνou, βσισ. 8.,,1'.'. 
ΑΤσαρα, 'Ιι. 811'1 . Ωυ8«y6~. 

Ι AToaρρι;.~ ~ " t.. ATqφ,~~ ~.'to 
·b«);Ι~. 

, ~lσaρωνι'ισίQl,~ oΙ~ , λcιι. lσιPδ~νι~ 
,Α/σεΤ-ται, ' o~ , ~OI'. ~Aρσι&ι4,. 
AloεpvIQ, 'Ιι · π6λ. ·Ι~Ισι,. 
ATσηuoς, 'δ' . π. Μυσ., Ι υΙ 'Qxισι~8'd 

ut. ' ΒοIΙ_ΟλΙΟ)νοc; , , 
. ~CJCi! δ' oy;ρσιU~Ι-':"I' Zι_~. 
, Alαlμl~ς, 'δ' δν. ! '.d'ην. χ,1 Κ,ρχυρ. 
ΑΤσ,μος, δ' δΥ. '.Ah/V. n;σιp· ·Aρια~oφ. 
AlστyS?ς" δ=ΔΤσ,ς. 
AIρΙoδdς, 6_·Hσloδoς. 
ΑΤσ,ον, .~'πόλ.'όμδριχ:'l~ .iν Ί-,:σιλΙ/f. 
ΑΤσιος, δ' ιiδιλ. Άφ6δου, Άθην. 

, Α1σις, ' ,πρταμός, fs (Χ, ΑΙσις ~ AJ-
στνCΧ;)' ΚΟΤ. Ί-,:σιλΙιι •. 

. Alofς, ' 'Ιι. πόλ .. Όμδ~ιΧfj,. 
, Αlσlσιον, -,:6' πόλο Όμδριχη, . , 
Alσlωv, δ' Άθ. ~. , συμμσιθ. Δ"Ιμοσθ . 
Αισκύλειος όΥοΡό' ίν Ρώμτι. 
ΑlσομΙα, fj ' δν. φιιΗι, έν Ρώμ'Ι/. 
ΑlσονΙδης, δ' υl . ΑΤσονο,. Ίά,σων. 
Αlσούε,ος λειμών. δ ' πλησΙον Ρώμη; . 
Αlσυήτης, δ' ΠΙΧ . Άν,;1ινορο. Ι πσιΤΥΙ f' 

Άλχσι8601l. 
Αlούμη, 'Ιι. πόλο θρq.Χ1j,. 
Αlσυμνήτης, δ' ίr.Ι8. Διονυαοιι . 
Αlούμν,ον, τ6' νιχροτσιφιtον )ι[ιΥσιρ. 

"'ρώιιιν, 
ΑΤσυμν.ος, δ' iπΙα"lμο. ΜΙΥσιριυ;. 
A1σuπoς, δ' Ήλ. ΌλιιμπιονΙΧΥΙ'. 
Αlσχέος, δ' ί~ Άχσιρνlίlν. 
ΑlσχΙνης, δ' ~'iι . • AB"lV., ούΥΧΡ. Δ"Ιμ . 

Ι φιλόα. Ι ιΙ, των 30 Ι Χ.4. -
ΑlσχρηΙς, -ιδος, .". μΙσι τιί!ν δΟ βΙΙΥ. 

1:0U θ,σκιοΟ. 
f',lσxpIwv, -ωνος, δ- δν. ποι., Ισιτρ,. 

οτ"σιΤ. Ι τΙτλ. ΧCιιμψlJ. Άπολλοδ. 
ΑΙσχρ,ώνη, 41' δν. φιιλfj, ΣσιμΙων. 
Αlσχύλε,ον, τό-χωρΙον iι ρη'tόν ΑΙσχ. 
ΑlσχυλΙς, -Ιδος, 'Ιι. 8uy. θΙΧί.ου. 
ΑΙσχύλος, δ' δ -,:ρσιΥ. ΚΟΙ, Ι δν. iλ-

λCιιν Ά81]νσιΙων χσιΙ μ1ι. 
ΑΤσων, -ονος, 6' δν, βσια.'Ιιιιλ_οΙ> χ,1. 
ΑΤσωπος, δ' δ μll8O'yριi.φo;. 
ΑΙτό, .". δχυρδΥ 'ν, Ίoυ~Ι4-
ΑΤΤια, -,:Ι' -,:Ι-,:λ. ποι1ιμ. ΚσιλλιμΙχοu. 
Α(Ι)τΙν,ον, 1:6' π6λ, )[σιΧΙΔονΙσις;. 
Αlτνατος, α,οΨδ .~ ΑΤτνΥΙ"ίIl:Ιθ.Αι6'. 
ΑΤτνη, '11 (χ. ΑΤτνα)' δρ. xcιιΙ ,,6λ. 

!ιχιλΙσι, Ι δν. νύμφ"l'. 
Αlτouλανή, fj' τμfjμσι Μ. ΆρμινΙσι •• 
ΑΙτόμανφο" οΙ' λσιδ, Π.~σΙσι,. 
Αlτωλή,'Ιι' jπΙθ.' ΑΡ1:'μ.'ν ΝσιuιισιΧΤΙ/f . 
ΑΙτωλΙα, 'Ιι. jn;σιρχΙσι Έ,λΗδΟ" 
ΑΙτωλοΙ" οΙ' οΙ χΙ-,:. -,:fj, Αί-':CιιλΙσι,. 
ΑΙτωλός, 6' Υινά,ρΧ"l~ Αίτωλιί!ν. 
Άίών, 'Ιι. π6λι, ΠσιλσιιατΙντ". 
ΑΙών, δ" "Ιό, Κρόνοll . 
AIώρc:J, fj' 'Οι'. ιtσιΙδων ίν Άβ1ινσιι,. 
Άκό6η, fι· δρ. ΑΙΥύπ,;οll . 
Άκα6ηνή, . fι· 'ιtαt'ΡX . ΙΙΙ:ισοποτσιμΙσι,. 
ΆκαδαμΙς, fι· π6λ. ΛIιIJΙσι~ . 
Άκαδήμεια, fι (Κ. -μΙα)' ,;61'10' χ«1 

φιλοο. σχολή jν Άθ1ινσιι, . 
ΆκόδημΡς, δ' Ιιριιι. 'Αθ"lνιί!ν, 
ΆκάδΡα, fι· -,:όπο, Ίνδιιί!ν . 
Άιcό8aρτος κόλπος, δ' 'ιι ίρll8ρdι 8ΙΙΙ-

, λσιαασι πσιρ~ τήν ,4νω ΑΤΥυπ,;ον. 
ΆKaκαλλlς, "ι' θΙΙΥ.Μίνωο, Χ. N~μφη. 
ΆΙCαK"σί09, τ6' π6λ. Άρ_δΙ.,. 
Άιcακ"αισς, δ' 'πΙθ. Έι-μοΒ . 
Άκόκητος, '6' ίπΙθ,. 'Ερμ06., ' 
'Ακόκ,ος, δ·δν .ίιτισχ.,μΙΙΙρ,;.,οοφια .χ,Ι. 
-Ακακος, δ' IIΙδ~ ΛIIXCΙOνO, 
! Ακό),ανδρος ποτομ6ς, 6' ".'. Aιiι' 

χσινΙ.,. 



'Ακαλαν&Iς, , -Iδoς~ fj' ' ΙUτ, ' 'αιο. !Β
, μαι8aΙIιι, Ι 'κΙΙ. • .ιρτ"μιδ~ 
Άι<όλη, "ι' Ιtη'. )lΙ~aι~. 
Άκαλησσ6ς, fι' κόλ. ΛιιχΙς, 
Άκαλλαρ/ς, -ιδος, "ι' ΙΙΙΥ· E~ήδoυ,. 
ΆκαμαντΙδαι, οΙ' ιίπόΥ •• .ιχciμαιν1:!ίς;. 
'Άκαμόντιον, τό' πόλο ΙΙ.Υ. ΦΡΙΙΥΙΙΙΙ' 
Άκόμας, δ' δ~, οΙ &ηo'~ χ;I;1 ιixρ, 

Κύπροιι, 

Άκαμνόκης, δ' '11Ι0, Λ~δύη,. 
'Άκαμψις, -ιδος, δ' 11:01:. Πόντοιι. 
Άκαν8Ινη, fι· νfjo. Άριιιδ. Χόλπου. 
'Ακαν8ις, ,-ΙδΟς, fι' ΙυΥ. A~wνdou. 
-Ακαν8φς, δ' Ιδρ. πόλ.Άχ«ν80ιι J δν. 

ΌλυιιπιονΙχου Χ.4. 
-Ακαν80ς, fj' δν. πόλ. ' Χιιιλχιδ. χ.4. 
-Ακαρα, Τ«' πόλο ΆσΙιι;. 
ΆKOραςΚJός, fj' πόλο ΛυχΙIιι,. 
Άκαρ/ων, δ' Ισ1:0ρloyριiφo,. 
Άκαρνόν, -δνος, δ' Υ.ν«ρχ.·Αχlιιρ-

νιiνων. 

-'ΑΚαΡνδνες, οΙ' xιiΤ. ΆχlιιρνlιινΙαι,. 
ΆκαρνανΙα, "ι' 'παlΡΧ Ιαι Δυτ. Έλλ. 
Άκάστη, "ι' ΘUy. '~xιαινoiί. 
-Ακαστος, δ' ιιι.Πιλ!ου, βlιισ.'Ιlιιλχοβ. 
ΆκεΥχρής, "ι'θυΥ,-υρου, βlιισ.ΑίΥύπτ. 
-Ακεδον, τό' πόλο '11:lιιλΙIιι,. 
Άκέλης, -ου, δ' υlό, ΉρIιιΧλ'οιι,. 
Άκέλης, -ητος, δ' ΠΟ1:. ΛυδΙιι,. 
Άκέρραι, αιΙ· πόλο 'ΙτlιιλΙαι,. 
Άκερσοκόμης, δ' 'πΙΙ.' Απόλλωνο, ' 
ΆκεσαμεναJ, ιιιι· πόλο Και)\ιδονΙIιι,. 
Άκεσαμενός, δ' βαισ; θΡ4χη,. 
Άκέσανδρος, δ'ΙΟΤΟΡΙΟΥρ;'α Kup'ijν. 
Άκεσδς, δ' 6φlll~1:0υρyό, ,Χ Kιiπρoυ. 
ΆκεσJας, δ' δν. Ιιιιτρ., Ιστορ. χ.4. 
ΆκεσΙδας, δ' 'Ιιρlll,. 
ΆκεσJλαος, δ' δν. Ιαιτρ.,·Ολυμπιον. 
ΆκεοJμ6Ροτος, δ' δν.Ιaιτ?,ναιυιiρχoυ. 
ΆκεσΙνης, δ' δν . ΠΟ't.'Ινδιν.fj" Σιχ.λ. 
-Ακεσις, ,δ' θ.ό, 'ν Έπιδαιύρφ. 
-Ακεσασι fj' πόλο ΣιχελΙαιι;. 
Άκέστη, ή-ΑΤΥεστα. 
Άκέστης, δ' βαιΟ. ΣιχελΙαι,. 
Άκεστόδωρος, δ' ΙσΤΟΡΙΟΥΡ. ,Χ Κ.-

Υιιιλοκόλ.ω,. . 
'ΑκεστορΙδαι, '~[Ύ'ν. [,ρ'ων-.ιΡΥου,. 
Άκέστωρ, -ορσς, δ' ποι.,ίστορ. χ.4. 
Άκεσώ, "ι' Θuy; Άaχλ1)ΠΙΟ!l. ' 
-Ακη, fj' 'πόλ. rcxAIAcx!aι;. 
Άκήρατος, 6,' ι.ριυ, Δ.λφ..,. 
• Ακης, 6' ποτ. ΆοΙαι,. 
ΆκησJας, δ=ΆκεσΙας. 
'Ακιαμός, δ' βιιισ. ΛυδιΒν. 
-Ακι60ι, οΙ' λαιό, ΣαιρμαιtΙαι,. 
ΆκιδαλΙα, "ι' Π1)'(1ι BolllltIcx, χαιΙ ι-

πΙΙ. ΆφροδΙtη,. 
"AKJδoς, -αντος, 6' not"HλIOo,. 
Άκlδουόα, fj' συ~. Σχαιμiiνδ1'ΟU, 
Άκι&ιν, --οντος, 6=Άκlδας. 
Άκι8Ιας, -ου, δ' ItOt. Σιχ.λΙαι," 
ΆκΙλα, fj' cixpIIIt. ΆραιΙSΙaι,. 
-Ακιλαι, αιΙ' π6λ. )Ι:ΧΙλΙαι,. 
Άκιλησηνή, fj' 'Kaιpχ Ιαι Άρμ.νΙαι .... 
Άκινάκαι, οΙ' λ4. ΒιιΧtΡιαιΎfj,. 
Άκινάκης, 6' 8.ό, oςάiν ΣχυΙ8ν
Άi(ινάσης, δ' ΠOt. ΚολχΙδο,. 
Άιi:lνητoς, δ' ιιΙό, ΉραιΧλΙου,. 
ΆκJον, td' νfjo. Π.ΖρΊΙι -ι'ήν ΆφριΧήν. 
-ΑΚΙΡΙζ, -ιος, 6' ItOt.'I tαιλ.Λ.uxaινΙαι,. 
• Ακις,-ιδος,δ·ΠΟ1:.Σlχ.λ: Ι ιιι.Φαιυνοιι. 
Άκιχωριος, δ' raιAιit1)' otpaιoς1)yd,. 
Άκκα6ικόν τεΤχος, τό" πόλ: παιρi 

t&., ΉρaιXΛιΙoII, OtofJAOΙ'. ' 
ΆΙCKόμεoς, δ' ooςpllln)yiI, 10IiλΙ.νοl. 
Άκ(κ)όρων, ·ωνος, δ (X/AKc:ιρών)" 

πόλ .• ιλισ~αιΙων ΠαιλιιιιοοιΝή,. , 

-Ααι, τ6' 116λ. Ί •• νι.,. 
'AKκώ,.oσc;, fj' ΣαιμΙIιι yu. IJU08I8'ij;.. 
Άκμή, fj' δν. διιιφ. Υοναιι.8ν. 
ΆκμηναΙ, .Ι· δν. ~IIμφ8ν 'ν 'HAIIq 
Άκμ"νες, αιΙ-ΆκμηναΙ. 
Άκμονlα, 11 ( •• -μόνεισ, x~-μ<ιι 

νΙα)' πόλο ΦΡΟΥΙαι,. 
Άκμόνιον δλσος, τό' 'ν' Καιππσιδ 
-Ακμων, -ονος ( •• ·ωνος), δ' δν. βσισ 

11αιΧ8ν Χ.Ι!. 
Άκolτης, 6' inII. ΔιονUοοu. 
Άκolτιον, τό (Χ. ΚοJτη, 'Ιι)Ί 'Ifjo. παιρ6 

τ'ήν KpofjtTjY. 
-Ακολα, "ι' πόλο ΙΙ1)8Ιαι,. 
Άκόναι, σιΙ' π6λ. ΒιΙιινΙαις. 
Άκοντεύς, -έως, 6' δν. διαιφ.'ΗρΦων, 
Άκόντης, -ου, 6' οΙ, Λυχιioνo,,' βαιο. 

Άρ.1ιι8ΙIιι" 
'Ακόντιον, τ.' π6λ. ΆρχαιδΙαι, Ι δρ. 

ΦlιιχΙδο,. ' 
Άκορόκα (χ. Άκορό6a), ~. πόλο 

Κο!λη, ΖιιρΙIιι,. 
-Ακορις, , -ιος, δ' βιιισ. Alyutttou. 
'ΑκορΙς, -/δος, fι (χ. -Ακι.ιρις)· π6λ. 

ΑΙΥύπτοιι. 
'Ακοuαιστατιέλλαι, αιΙ' λουτρ6πολι, 

'ν AtyoupIq;. 
ΆκoUηνον, w (χ. ΆκοόΤνον)' κ6λ. 

ΛαιtΙοu. 
'Ακouήνσιοι, oΙ~ λαι. ιIOΙUPItoινIIII,. 
Ακούης, -6' Otplllt. ΆρχlιιδΙIιι,. 
ΆKdόίYKOν, τό' ~όλ. ΠIιιΎνονΙαι;. 
'AKOUiTavI(J, "ι' χΦ. rαιλλΙαις;. 
'Ακouμενός, 6' loιtp. 'ν • AI'ijνoιt,. 
'ΑκouσΙλαος, 6' ΙσΤΟΡΙΟΥρ.ί;" .ιρΥοιις. 
Άκοότεια, "ι' πόλ. ΊσπlιινΙαι,. 
-Ακρα, "ι' δν. πόλο Σιιιρμ., Τιιιιιρ. χ.ρ-

σον'ήσου •• 4. 
Άκρά6αι, ιιιι· πόλο ΙΙ.σοποtαιμΙΙ,. 
Άκρα6ατηνή, 'Ιι. 'πιιιρχ. ΊουδαιΙαι,. 
Άκρα6αττά, "ι' πόλο ΊoυδcιΙIII,. 
'AKραναλλlδαι, οΙ' λαι. ΦωxΙδ~. 
ΆκράΥας, -αντος, 6' υι. Δι6;, ιδρ. 

6μlιιν. πόλ. Ι 6 (fJ) Άκρ-Ίι:όλ. 
Σιχ.λ. Χ. ttOt. Χ. δρ. %lχ.),ΙIιι,. 

Άκρά8, "ι' πόλο )ιαιιιρl toινIoι,. 
'ΑκΡά8ως δκραν, td' fJ tιλ.U1:αιΙIιι 

Ι!χρlll τοβ cixp.«'A.tfj',. iν Καιχιδ. 
• Ακραι, αιΙ· δν. πόλο AltIllA., Σι •• λ. 
ΆκραJα, "ι' 'πΙΙ. διιιιφ. "αιινών. 
ΆκραΤα, τιi· δρ. ΆΡΥΟλ., π6λ. ·Λαιχ. 
ΆκραΤον Μπας, t6' δρ. ΖIΧΙλ. 'φ' 

οδ π6λ . • .ιχραι. 
'AKpσToς,6·inII.BIW ... μι νιιι06ς ίκΙ όρ. 
Άκρσιφεύς, 6' ιιι. '.ιπόλλ., Ιδρ. 'tfj, 
Άιcραιφlα, "ι (χ. ·Ια.. αιΙ ,' -αΙφιον, 

-αΙφνιονΊ t6)' πόλο Βοίω,;Ιαι,. 
ΆKράtανoς, δ' παιΡIΙΙΠ. Eβιppcitou. 
• Ακρσσος, "ι' πόλο ΛυδΙαι,. 
ΆKρiτoπότης, δ' "Ιρlll, )ιοιινιχΙαι,. 
-Ακρστος, 6' όπσιδό, Bιt.xoII λlll-

tρ.uόμ.νο, 'ν ΙΙ;οιινιχΙ,. 
Άκρατ0φ6ρος, 6' 'πΙΙ. Bιt.χoo, 
Άκρεlτας" δ' 'πΙΙ. Άπόλλιιινoc. 
Άκρήτη, fι' νοοοχόμο, Διονύσοο, 
Άκρήφεια, 'Ιι-ΆκραιφΙα. 
ΆκρΙαι, cιΙ' (χ. -ιαη· ~όA. ΛlιιχlιινΙαις. 
ΆκρΙας, δ' μν1)οt'ήρ , 'Iιrπoδαιμ8ΙIII,. 
ΆκριδΟφόΥοι, οΙ' ),11ι • .ιΙΙιοπΙαι,. 
-Ακριλλα, fι (Χ. -λλαι)', π6λ. Ειχιλ. 
Άκρlς, -ιδος, fj' π6λ .. AIedTj,. 
Άιcριαας. 6' δν. Κρόνου 'ν ΦΡΙΙΥΙ'. 
Άκρ/σιος, δ' υι. -Αδ:χνtΟC, βαισ. -~.-

ΥΟΙΙ, Ι. otpoιt. Zι.υ8ν~, 
Άκρισιώνη, 'fj·ΙuΥ. ΆχρισΙοu,fjΔαι"Ι,,_ 
'λκρισιωνιόδης, δ' 'πιίi'i. IIι~OΙ~. 
'ΑκρΙτας, Ι· cixp. IΙlσΟ1)ν., Bι8uoιΙlIIς,. 

: ~t't 

' ι 'Αιφ(τη, fι-' Υ'/ΙσΙ, Κ.ρΔ Φ Oιitμoν. 
Άκρό6ΙΥα, "ι' πόλο Λοοοι,;ιιινιιιι,. 
Άκρό8ωον, tό ( •. ·θωοι, qI)~ .όλ. 

'πΙ .οριιφ. -.ιΙωνο,. 
ΆKΡOΙCεραUνΙO, tιi' δρ. ΌBπaΙρoυ. 
Άιcρόκoμoς, 6'μν1)οt'ήρ Ίπ~oδiτμ8Ιαι,. 
Ά,κρακ6ριν8ος,δ·ΙΙχρόπολ.ΚορΙνθοιι. 
-Ακρόλισσας, 6' fPlίdptoν Δlιιλμσι1:Ιαι,. 
-Ακρον, td' .δp~ Ά1'ΥολΙδο,. 
Άι<ρ6νεως, δ·.I, <tliν ,ΙΠιο. , Φoιιιixων. 
Άκρόπολις, fj' 1:ιΒν 'Aθηνάlν Ι π6λ. 

KαιIIxιiσoυ, Λιδ. xaιΙ AltlllA. 
, -Αιφος, δ, "ι' πόλ, ,Χ. λιμi!ν· A1qIOΙ;' 
ΆΙCρσαKιP/α, 'Ιι. μi~ -τοll διiσoII' 

~σκιρό» t8ν Bp.toςIIDY. 
Άκρότστος, 6' ,ιιι. •• ΙΙπ6Υ. Kλ.ιaμι-

, νou, ΒΊ βαισ. 1Irι:ιiρττ". 
Άκρούριον 'δρας, ,;ό' δρ. Φlιιχlδο,. 
-Ακρων, -ωνος,6'δν.Ιαιτρ.· .ιxpιiy;x.4-
Άκρώρεια, "ι' .ορ. δρ. };ιχυcίlνo,lν8aι 

"ι 'πομ .• όλις. 
Άκρώρειοι, οΙ' π6λ, . ΤριφιιλΙ., 'πΙ 

, τοδ Άλφϊις:ιβ. ' 
Άιcρωρεlτης, 6·'πΙθ. Άπόλλ.iν Σιχυ. 
ΆκταΙα, "ι' ΙΙΙΥ. Ν1)Ρ'ω" ΙΙΙΥ. Διι

ναιοβ, 'πΙθ. Δ'ήμηtρο,. 
ΆκΤ'αΤος, 6' ttp8to, βαια. 'Απ. Ι ~αι

-τ'ιΡ τ.λαιμ8νο,. 
ΆκταΤος, Οι ον' 6 .. tfj, 'A.oςfj, 

(-Άττικής) ι 6.,·.ιχtfj,'IlιινΙαι,. 
ΆκταΙων" -ωνος (χ. -ονος); δ'IΥ

τονο, ΚcLδμοu. 
'AKTqvIo, "ι·νfjσ. rιρμ. ιβο!S.) IIII~τic. 
Άκτή, 'Iιciρχ. δν. 'AttIxfj, Ι χΦ. 'ν 

Ί8ΙνΙ, Ι ΙΙχρ. Χαιλ.ιδ. Ι λιμ'ijν Ά
xaιρν. Ι χciι. π.λοποννΥισοιι. 

-Aιcτια, tιi ·'ορ. Άπόλλ.iν, ΙΙχρ.· "'χ-τΙ • • 
Άκτική, "ι=Άπική. 
-Ακτιον, τό' ΙΙχρ. • ... χαίρ~. χ. ναι. ..... 

κόλλ. χlιιΙ ΧΦμ1) ,π' oιl1'\:ol1. 
-Ακτιος, 6' 'κΙΙ. Ά.όλλ. χ. Παινό,. 
~Aιcτlς, ·Τνος, δ' οΙ. "ΒλΙου, Ιδρ. '11-

λιoυπόλl8lς. 
• AιcτΙς,-Τνος, fι·δν.yoν. ,XUνi!aν,KAOfOU . 
Άκτισόνης, 6' βιιισ • .ιΙθιοπΙIιιι;. 
ΆιcτΙτης, 6'-Άττικός (δλ 'Ακτή). 
ΆKΤoρlδης, 6' οι. -A.wpoι;, 11''10[-

τl~, ·και. Doιtp6xλou. 
'Aιcτoρlς, fj' θιιιλαιμ. Π1)ν.λό~η;. 
Άκτορlων, -ωνος, δ·-Ά~τoρlδης. 
-Ακτωρ, -σρος, δ' δν. βαιο. ΦθΙαι" 

ιι:ιiΠΠOII τCΙΙ· ,DoιtpdXΛou Ι χ.4-
ΆκuληΙα, fι'iτdA.·Xvιt8V ~ lνω'lτι&λ. 
Άκ{ιλ(λ)ιος, δ' ,δν. στραιτ: Pcιιμ. χ.Ι. 
-AκuΤQς, fj' δν, ν~o. κλΥΙΟ. Kp'ij~. 

χ. π6λ. νijo. )(ήλοο. 

Άκ{ιφσς, -όντος, δ (fι)' tώλ. kΙ 
O,tt1)' θιαοαιλΙαι,. 

ΆκχηνοΙ, οΙ, λαι.iπΙ 'ριιθρ.8I11λ:.ιΡ.αιδ. 
Άκώνιτε:ς, οι' ;'ΟΙ. ΣιιρδινΙIιι,. 
!' Aλα6a, "ι ·πόλ.'Ισπlιιν. Ι νfjσ.l'ιι~ροδ., 
Άλα6όΥειον δκραν, tό·ciχρ.Κlιιρμαιν. 
'Αλό6ανδα, 1:~ (Χ. "ι)' πόλο ΚIιιι;Ιαι,. 
Άλό6aνδος, 6' ιιι. Καιρ6;, .Ι8ρ. Ά-

λιιιδ«νδων. 
'Aλα6aστρ/της, δ' δρ . .ιΙΥύπτου. 
.'Aλcι6όστpων πόλις, 'Ιι. πόλο .ιίΥύπ'\:. 
-Αλαδος, δ (Χ; 'Αλα6ών)' It,"t.1:txιA. 

, -ΑλαΥμα, t6' κόλ. ΠιϊρΙlιιν. 
'Aλαyoνlα, ~. πόλο ·Ελ.ιιθιρολαι-

X8νa1ν Ι hy. Διό;. 
ΆλΟζΙρ, -Τρος, 6' ραιο. Λιδύ"" 
'Aλo(cwlo, ~. tς6~ Tρφιiboι;. 
'Αλόζ6νιος nQτQμδς, δ' ιnιτ:.A.);δcιν. 
'AλαζCινe:ς, .ot. 1 .. ~teν. 

" 'Αλάl, ιiΙ' δν. 860 Ifιμ.v' ·j.oςt~.~. 
'λλαlό, fι-'Aλέα. . 
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ΆλαJα, 1:" 'Ol/. '.hιν~ 'ν Tιτ~ 
"Aλaιoci, 1:CΙ' Ο),. 1:ιυ),Ιιι," 
"Αλαισος, Ί' ιτοτ. 1:ι~λΙαι,. 
Άλαλό, fj' 81)Υ. 1:06 Πο),'μου. 
Άλαλο/ου νf\σoι, .Ι· ιΙ, οςόι π~pσι),. 

ΑI8ιοπΙ.,. 
ΆλαλΙη, -Ij' π6),. 1:fj, ΚΟΡοιχfj.,. 
'Αλαλκομενal, σιΙ' π6)" θaoo., 8oιaι1:. 
Άλαλκομενη/ς, -fδoς, .;,. ίKΙ8.Ά8"ί1ι• 
Άλαλκομένης, Ι' fil*' ΒοιattΙαι,: 
Άλαλκομεν/α, -Ιj=='Αλαλκομενηlς 

Ι θυΥ. 'Qyόyoυ. 
Άλαλκομένιον,w' ναιό, Άθ"ίνa, 

ίν -ι' κ6),lι. · 
Άλόμα8a, fj' π6),. };υρ. ίπΙ E!ί~ριi.τ. 
Άλαμαν(ν)ο/, οΙ' ),cι. μaτάιΙ;υ ΡΥινου 

•• Δoυνιi.ΙSιaι,. 
ΆλαμClατήρ, Ι' iJIP. Ίνδ. '~xε:ινo!ί. 
-Αλαμος, "ι' π6),. 'A.),ΙSαινΙαι,. 
"Αλανα δρη, 1:CΙ' ίν ΣχuΙΙΙCJ. 
Άλαν/α, -Ij' XcΊι. ΣχυθΙσι,. 
ΆλανΟΙ, οΙ' ),σι6, 1ίxυθιX~. 
ΆλανορσοΙ, οι' ),αι. Σχυθικό;. 
Άλ6πaρoς, δ' βαιο. BαΙSυλω.,(ων. 
Άλ(λ)όριχος, δ' -Ijyι~ων l'ότθω ·ι. 
Άλαρόδιοι, ~Ι· ),αι. ΆοΙαι, (ίπ! Εόιι;' 

Dόν-ιου). 
ΆλαστορΙδης,δ'ιΙ ι.' A),ιi.ooςoρo" Τρώ •. 
Άλ6στι.ιρ, -ορός, δ' -Ijy. ΛυχΙων Ι υl. 

Νηλ'ω,. 
Άλότα, -Ij' π6λ. ΆραιΙSΙσι,. 
Άλουνο/, · οΙ· ),αι. Νω·Ριχοll. 
"Αλ60, -Ij' πό),. μΙ πο •. ΊοπαινΙαι,. 
"Αλ60 ΛόΥΥΟ, -Ij' κ6),. ΛαιοςΙου '11:αι),. 
-Αλ60 Πoμnη/α, -Ij' ιτ6λ. ΛΙΥου"Ιαι, 

βογιΙου Ί'ι:αιλΙαι,. 
Άλδόνη, 1)' Kόλ.~, iν 'ΑοΙ, 'Aλf5αtν. 
Άλ60νΙο, 1)'Xcίιραι ΆοΙαι" . 
Άλ6όνιαι πόλαι, σιΙ' α1:ινόν ΚαιαπΙαι, 

k),ciooYj,. 
Άλ60νο/, οΙ, ),II.,l:fj, ίν ΆαΙ, Άλδαιν. 
Ί~λιsaνόν δρος, τ6' δρ. Ί 'ι:αι).. ίφ' οδ 

1) κ6).. "A),ΙSαι Λ6yyαι~ , 
Άλιsavόπoλις, fj' π6),. 'Aλf5αtνιllν iν 

KIIMeovICf· 
"Aλιsaς, Ι' βαιο.Λαι1:ΙΟιΙ Ι δν)l'ιΙS'ριω,. 
Άλδauνo(ιστCΙ: ' -Ij' κ6),. r&λσιτΙ~. 
ΆλδJνoς, Ι· . Dλαt'l:atv. φιλ600φ~. 
ΆλelΟΙΚΟΙ, οΙ' ·λσι6, "Aλίι!ιatν. 
-Αλ6ιον δρας, 'w' όχυΡ6ν ''AAΠIatv 

'ν Αιιλμ.1:ι.. 
"Αλ6ις,·ιος, 6·πστ.IΊρμ.. (ν6ν"Ελδαι,). 
Άλ6lων, -ωνος, -Ij' ι1ρχ. δν. 'ΑΥΥλΙ.,. 
Άλ6οκι'\νσιοι, οΙ' λσι6, ΔαιχΙσι,. 
"Αλδος, 6' ίπcίιν. 1:06 Ρσιμ. Ποατοο-

μΙου Ι I_pj(o, ΆαΙαι,. 
'Αλ6οίιΤος, 6' β.α. AoyyΌΙSιipδatv~ 
"Αλ6ouλος. δ' r1ρx. δν. TιΙS'ρι~, 
"ΑλΥεΟ, 1:ci' 8uy. 1:fj, "ΕΡιδο,. 
"Αλνιδος, 1) (11. ~ιδoν, w)· _6λ. ΑΙ-

χουων. 

Άλ νιδών, -"νος, 1)-. Αλ νιδος, 
"Αλνος, δ' πο •. θιαααι),Ισι,. 
-Αλδησκος, Ι (Χ. -Αρδησκος)' _οτ. 

Σαιρμαι.Ι.,. 
Άλέα, -Ij' π6λ.'Αγχαιδ. Ι ίπιe.'ΑθηνΙ,. 
Άλε6ίι.:ν, -ΙιΙνος. δ' υΙ. QQOItecivo,. 
Άλενήνωρ, -Ορος, δ'ΙΙ' 1:clV Tρciιlllν, 
• Αλεις, ·εντος. 6 (Χ. "Αλης)" IτO,l, 

ΛιυμνΙ." KcI, Ίιιιν. ·AαΙ~. 
Άλεlσιoν, W· π6),. "Β),ιδο,. 
'Αλεισ/ou1tqλώνη, 1)' ),6φ~ _αιρ. 'Ι. 

Ά),ιΙοιον. . 
ΆλΘ(Τ~ 6' υΙ6, Άλ'X1:0Ρ~ 
'Αλέκτωρ, -oρcx;, 6' βαια."ΑρΥου, χ.Ι. 
ΆλΕκτρυών, __ ος, 6 (~. -ύων)' δν. 

8ιρCΙπoν1:0;; • A-pιaι, χ.Ι. 

'λλεντ/a, ~ • • ΠΙ8: -',ροδΙ1:'ΙΚ
'Aλεξόνδρaί "ι' 8ΙΙΥ, Πριciμοο 11:11:), .. 

1:r:CΙΥφ&. Διιχ6φρονο" 
Άλεξόνδρειο, fj' δν. 1:fj, Ιν ΑΙΥό

. ποςφ 11:6).. .. 1 KλιΙατaιν Ι),),ιιιν. 
'Αλεξανδρεύς, δ' χΙΙτ.'Α-λιΙ;αινδρ.ιχ;. 
Άλεξανδρεωτικός, ή,όν'δ ί, Άλι;· 

αινδριΙαι" 
'AλEtavδpJVoς, η, ον' 6 ιe Άλ.ςαιν

δ"ιιαι,; 
Άλέξανδρος, 6' δν. πλιΙαοςφν Ι.ό 

οςο!ί Πιiριδ~ χ:ιl ίφ. 
Άλεξόν<ιJρ, .ορος, 6' υι. KαιXCΙoν~, 
. ι1π6Υ. 'ΑαΧΛΥΙιtΙΟ!l. 
'Aλέξaρxoς, 6' δν. α~ρcι1:YIYolί Κοριν· 

βίου 11.Ι. 
Άλεξιανός. δ' δν. αιUτοχρ. PCΊΙμYI,'A-

λ.ς, 1:ιδΥιρου. 
Άλεξιόρης, -ouς, · δ· υι. ΉρσιΧλ'οιι,. 
ΆλεξIaς, 6' δν. i~xov.o, ίν ΆθήνΙΧι,. 
ΆλεξΙ6ιος,6·'Οί.υμπιον.ίΙ;'ΑρχσιδΙαι,. 
ΆλεξΙδημος, 6' παι. Jι['νlllνO~ ax θaα· 

οαι).(αι •• 
Άλεξ/κοκος; δ' ίπΙθ. Άπ6λλaινo,. 
'Αλεξικλι'ις, -έouς, 6' Άθην. ατραι1:. 

Πιλοπ, πολ'μου, 
ΆλεξΤνος, δ' φιλ6α.'; "Ηλιδο,. 
'Αλεξιππ/δας, δ' -Εφορο, 1:πι:i;;1:η,. 
"Αλεξις, -ιδος, δ' δν. Κιιιμ. ΠΟΙ. i.i. 
'ΑλεξΙων ,·ωνος,δ·δν.rραιμμ., Υ λU.x.. i. 
Άλέξων, -ωνος, δ' δν: Σπαιρ •• ,11. 4. 
Άλεός, Ι· δν. βαια • • fj, Τ'Υ'αι,. 
-Αλεσα,1)' πιριoxiι .ων Μαιμερ.ίνων. 
ΆλεσΙα, "ι' π6ί.. fIIAλ.'Axou·CtoιvlII" 
Άλεσ/αι, αιΙ' πόλο Λαιχ. ίπΙ Ται!ίγί.ου. 
Άλέτριον, 1:6' π6λ. ΛαιτΙνων ίν 'Ιταιλ .. 
Άλευόδaι, οΙ' οΙχΟΥ. Tιιρpιi.νων θ,α-

οαιλ:, ιίπόΥ. 1:0!i Ιπομ. 
Άλεύας, -ου, Ι' !iπόΥ. ΉραιΧλ., ίξ 

οδ οΙ ΆλιυCΙδαιι . 
Άλήιον πεδΙον, 1:6' πιδιΙΙς; ΚιλιχΙαι,. 
ΆληΙς, -/δος, ",' ιϊρχ. δν. Tίρυνθ~ •• 

. Άληκτώ, -οΟς, fι' θυΥ, ri)., μΙcι 1:ων 
Έρι~ύφν. 

Άλήμων, 'ονος, Ι· ίΙ; Ά"Υολ .. Ιδρ. 
ΚρΙοςωνο," 

"Αληξ, -ηκος, 6 (11. -Αληξ)' πο •• 
ΒΡΙΤ1:Ιαι,. 

-Αλης, -εντος, ·ι· _01:, πληα, Κολο
fcivo,. 

Άλtισιoν, W· δρ. Άρχαιδ. Ι πιδι., 
ΤροΙ«,-

'Aλι'ισιaς, 6' ιl, 1:clV μνΥΙα1:ήρlιιν ΊιΣ· 
π6δαιμaΙαι" 

Άλι'jται, οι' θιΙον ΥΙνα;; φοινι11. μυ' 
θο),οΥlσι,. 

Άλήτης, -ου, 6 (χ:Αλότος)' δν. υl. 
.oίl ΑIΥΙοθοί. 11.i. 

ΆλητΙα, fj (11. Άλήτιον, '1:6)' _6),. 
'11:αι),. Και),αιι5"Ιχ •• 

Άλητιόδαι, οΙ' ίπών. Κο:;ινθΙων. 
. -Αλ8a, fj' π6λ. Βαι5υλωνΙ:ι •• 
Άλ8aΙο, 11' βυΥ, βαια. θaατΙoυ 11.Ι.1 

π6),. ΊαιτιινΙαι,. 
Άλδαιμένης, -ους, 6' arc τ&ν Ήραι-

XΛΙteclv, 

Άλδημένης, ους, Ι' ιinόγ. KΙνlll~ 
-Αλδηπος; 6' ιιΙ6, Dooιieclvo" 
'Αλ/α, 11' δν. NYIΡYItδ~ .. Ι. . 
'ΑλιαΙ, άιΙ (11. 'ΑλΙα) , δν ... 6λ. Άρ-
. ΥολΙδο, 11.4; 
'AλΙ~Kl:!.ων, -ονος, 6' :.οτ. Jlιιυδ, 
Άλιάρδ(Ι)οΙ, οΙ, λ«6, ΆφΡΙΧfj,. 
ΆλIaρτoς, fj (χ. 6)' π6)" ΒοιφτΙαι,. 
Άλιός, .:ιιδος, fj' ΠIptox'iJ πσιραι~Ιatν 

'A~yoλlδo,. 
Άλ(aς, 6' ΠΟ1:. 'Ι1:.λΙ.,. 

ΆλιιsaKα (11.' AλUΔΌKl(a), "ι' 11:6),. 
KUPYjVCIItxfj" 

ΆλΙ6ας, 6' δν, _Ot.~.eou Ι Άλι6aν
τΙς φυλι'\' .π),.α1:iιν δν. ιpu),fj, (
φυλή ' yaxpclv) • 

Άλι.εΤς, oΙ·-ΆλιaI· π6)" ΆΡΥολ. 
ΆλΙζωνες, οΙ (11. -ζ"νες)' λσι.' ΑσΙαι, 

iK! 1:06 Eut;Itvou, 
Άλι8έρσης, ·ου, δ' υΙ, XCΙ01:0ΡO" '1-

bιiιαιo, Ι υι. 'AyxcιΙoυ, 'ΑγΥ'ΙΟ;. 
Άλqcάδρa, 1) (t Άλιδρόκο)' π6),. 

Jι[ηllι:ι,. 
ΆλIKaρνo, -Ij' μ'Υν. δν.1:fj. ΧαιλχΙδο" 
ΆλlJ(aρνασαός, -Ij (χαιΙ ·ασός, μΙ 

~ησός)' π6),. KαιρΙcι,. 
Άλι~oύlιlν, Ι· ίπΙθ. Dοαιιδmνο" 
• ΑλικΟς, 6' ΠΟ1:. iν Σιχ,λίq.. 
ΆλίΊcίιaι, αιΙ· πόλ, ΣιχlλΙ:ι,. 
Άλ{κυρνο, -Ij. xάlμY) ΑΙτωλΙι.ι •. 
ΆλιλοΤοι, οι' λαιός; Άραιι5Ι:ι" 
Άλιλότ, 1)' δν. tfj,· 'Aιppoe. Ο:ΙραινΙι.ι, 

ίν 'APIιfSIq.. 
ΆλΙμολα, τCΙ' .6πο, ΛυχΙαι" 
Άλιμήδη, 1)' θυΥ. Ν'Ι)"ίω •. 
Άλιμήδης, δ' δν. ΚύΧλωπο,. 
ΆλιμοΟς, ·οΟντος, δ (Χ. Άλ-)' ei;-

μ$ Ά 1:1:1xfj,. 
Ά~ι~oόσιaς, ο, ον' 6 ίε Άλψοϋντο;. 
-Aλινδa, τΙΙ' κ6λ. dxupdt ΚcιγΙαι •. 
Άλfνooια, 'ιι' π6λ. Mαιxε~oνΙι.ι., 
Άλίνζα, 1)' π6),. ΙΙηδΙαι,. 
"Αλιον, τό' πόλ, ίν "8λιδι. 
'Άλιόν, τ6' ναι, ΉλΙου ίν Ρόδφ. 
"Αλιος, 6' δω? ιiν.Ι "8),ιο,. 
·Aλ~,δ· υι. Άλxιν60υ,βαιo.ΦαιιCΙxων. 
ΆλιοOC;, -οΟντος, δ="Αλος. 
:AλΙΠf,δoν, τό' πι~ιi!t, Άτ1:tχfι,. 
Αλιρρόθιος, δ' υι. Ποαιιιιφνο., 
·Αλις, ·ιδος, -ΙΙ=-·Ηλις. 
ΆλIσc:ιρνo, -ΙΙ. π6λ. Tγφιiδ~. 
ΆλΙσδaσα, -Ij' π6), . ΚηllΙαι" 
ΆλΙστο, 1)' π6λ. Kopatxfj •• 
Άλ/ο.τρα, 1)' μή. 'Ω-yuyou. 
Άλιτομ60Ι, οι' ),αι. ΛιΙSUη" 
Άλι~~.νιoι, οΙ' ),αι. ΛιΙSυη,. 
Άλιτηρ/α, 1)' ΙπΙθ. "ΤιμΥΙ1:ΡΟ" 
Άλιτήριος. Ι· 'πΙθ. Δι6,. . 
• Αλιττa, 1)' δν.'ΑφροδΙ1:η, ίν 'ΑΡΖι5Ι;, 
Άλιφa,Ι, αιΙ' π6λ. '1ται),Ι« •• 
ΆλIφηpa, -Ij (11.-ειρα)·πόλ"Aγxαι~Ιαι;. 
Άλιφnρa/α, 1)' ίπΙθ. Άβην!;;. 
ΆλΙφηρος, 6 (Χ. Άλ-)' υΙ. Λυxιi.!)νo,. 
ΆλKo~η, "ι-ΆλκιΜη,βΙΙΥ.Κινύου. 
ΆλΚόθοος, 6 (.. .eouς)' δν. υιου 

1:oiί~Π'λoπo, 11. Ι. 
ΆλKαJδηc;ι δ' υΙ' fι 4π6Υ. 'ΑλχαιΙου, 
ΆλκαΤος, 6' δν, υΙ. Οιρα,φ. Ι υι. Ή

ριclλIoυ, 11. Ι. 
Άλκαμένης, .~, 6' βαιο. 1:ItctP1:.11.i, 
'Αλκό!,ιδρη, ofj' αυ!;. πο),υf50υ, ίΧ 

θη~ά)ν . ΑΙΥύΠ1:0υ. . 
-Αλκο'νδρος, Ι· δν, υΙ 1:011 Τροφlll, 

νΙου Ιχ ΛιδαιδιΙαι, χ. Ι. 
Άλκόνιιιρ, -ορος, Ι' δν' _αι. Παιν

διil1IIυ, Tρaι6" 11. Ι. 
ΆλKε~ς, 6' υι. t ιϊπ6Υ. 'ΑλώΙου, 
Άλκέτςις, δ' βαια. )loί.!)~αά)ν Ι α1:ραι1:. 

Κ. ' • &.AIeιi.Yδpou Ι Χ. Ι. 
ΆλΚι'\, ~' θυΥ. 'Ολυμπου Ι δν, xυ~. 

. Άλ.κfιyωρ, -ορος,δ'ΙΙ' oιcl~ 'A"yιιlII~ 
"AX1t(\OrIς, -ιaς, 11' θυΥ. ΠιλΙου Ι αυ~ 

ΆδμTι~oυ Ι 11. 4, 
'Aλιcι6ιόδηι;. 6' δν. υ1. 1:0δ .λιινΙοιι 

(& κιρΙφ. Άλ11.) Ι .. Ι 
'AλιcιδόμCΙς, -αVΤoς, 6' δι!, ρtjwp., 

μ«!Ι. fopyIou Ι χυν, φιλ6σοφο,. 
, Αλ ιclδIKη, 1)~.' ΑλιοΟ ,αυ!;. Z.'.μaιν'liιC. 



ΆlιnNιι...;..-Αμ...,.ρις fflI 

Άλιcιe6η, 'Ιι' - eUΥ,ΙΙίvuοu, βαιo:orιxόμ. ' -Αλπις, " Iaς, 6' κοτ, 'lταιλΙαι,. - Ι ΆμανικαΙ πύλαl, αιΙ (Χ, '.ΑμονΙδες)' 
Άλκιμέδη, fj' 8uy. Φόλαιχο;, Oό~, At- -Aλπιστaς, 6' oτραιτηy~ Οιροών, Ιν KIAIXlq., . -

οονο;. -Αλπωνος, 6' κ6)., Λοχρων, ΆμαΥόν, τ~ (Χ, ~AμoVδς)" δρ, 'Α· 
ΆλKιμtδων, δ στραιτ, ΙΙιιρμlδ6ν"ν Άλσόδαμaς, 6' δρο; 11ιιρΙαι,. οΙαι" αιιν6χ, Ταιόροιι, 

Tpolq. ' -χ.l1. -~ λσαισ, _ij' κ6λ, ΆρχαιδΙαι" , Άμαντηνοι, οΤ (Χ, 'Άμαντες)' ,. 
Άλιc:ιμένης, -ους, 6' οι. fλαιόXOO. -Αλσιον,ι:6'Ρωμ,liποlχΙαιίνΈτροu,ρ/q.. _ 8νο. Παιννον/2'. 

οΙ, Ίιiσoνoι; Χ, K'l)3a/2;, Άλτέρνα, ij' π6λ, ΊοκαινΙαι" Άμαντlci, i,' κ_6λ, 'lλλuρΙαιC;, 
~AλKlμι&-ις, 6' ut/ΑJ.x(μοu, δ ΙΙ6ν-ι:aιρ. -Αλτης, -00 (Χ, -εω), δ' βσiσ, Αιλ6, Άμαξόντεια, 'ιι' δfjμο, 'AttlXfj" 
-Αλκιμος, -δ' ·ιι:αι, ΙΙ'ντορό, Ι βαισ. Λο- yaιν Τρι;Ιαι" - Άμαξ/α, ij' χιίι, ΚlλlχΙαις;, 

elII, lχ,l, ' Άλ τΙνον, τ~ (Κ, -Αλτ-)' .6λ\ι; l1νaι' Άμαξιτός, ij' π6λ, TpolIIc;, 
Άλκινόrί, "ι' 8oi. 11ΙΙν'λοο Ι 8uy, Πο, 'ltIIAlIIc;. . Άμαξ06ιοι, οι' 18νο; 11αιρμαιτΙαι, 

λUδoυ. ',!, Αλ τιος. δ' 'π18, AI~ς; Ιν ·ΟλuμπΙq., ' ΆμόξΟΙΚΘΙ, οΙ-Άμοξ6διοι, 
. Άλκ/νοος, δ' βαισ, ΦαιlιiKaIY Ι .ι, τtlν -Αλ τις, -εως, fj' Ιιρ~ν lλσος; Όλιιμ~Ι, Άμόρα, 'ιι' π6λ. Άραιι5, ΙκΙ τ08 Οιρο 

11 ιiιων ΊICιι:ox~aιντo,. Άλύαττα, τιί' κ6λ, 818ιινΙαι,. σιχ06 Χ6λποιι. 
Άλκ/ππη, fj'8uy, 8Apι~ Ι 8uy, rι- Άλιιότrεω σt'ιμα, τ6' δ τιiφoς; τ06 , ΆμοροΙας, δ' lixpaι-ι:, Λll5όη" 

Υαιντος; lχ,l1. 'πομ. βαιαlλ6~. Άμαραντό δρη, -ι:ιi' δρη K6λxaιν. 
-Αλκις, -ιaς, δ' ,ι, των 00 οι. '1011 ΆλUΌΤτης, δ' βαισ, ΛUΔ,, 'Kαι, ΚροΙαου, ΆμαραντοΙ, οι' 18νοι; ΚόλχΙδος;, 

~ΙYόπ-ι:oυ, Άλύ6ας,-αντoς,δ(x,fι)' κ~λ.'ΗαtλΙαιC;. ΆμαρδοΙ, οΙ (χ,Μόρδοι)·18ν.ΙΙηδIΧ6ν, 
Άλκlς, -ιδος, fj' ΙπΙ8, Άθηνi" Άλύ6η, "ι' 'Π6λ. E~, Π6ντου, 8Αμορδος, δ' πο-ι:. MTjetatc;, 
Άλκισ8ένης, δ' και. '1:011 ατγαιτηΥ08 ΆλuζΙ,α, "ι (χ.-εια)'κ6λ, ΆΧΣΙρναινΙαι" Άμαρεις, οΙ' λαι, B~X,l:PIIIνf/,. 

Ατ,μοο86νόιις; χ,4 -AλυKaς, δ' ποτ, 11ιχιλιαι" Άμοριόκαι, οΙ, λαι, ΙΙηδΙαι,. 
Άλκ{φρων, -ονος, δ' -Ελλτ,ν οοφι- -ΑλuκοςL'δ'υι.ΣχΙρωνο, Ι π6λ,ο.λοπ. Άμόριον, '1:6' l1λσος; AI~, Ιν 'AX«f4. 

otij, χσιΙ ίπιαΤΟ):ΟΥΡ, x.cI. Άλύπητος, δ' Πολ'μαιρχο, θηδων, . ΆμαροΟσο, ij' π6λ, Ίρχ«ν,Ι«" , 
Άλκμόν, -δνος, ΙΙ'Λυρ,ποl, 7 αιι.π,χ. Άλύπιος, δ' Ιατoρloyριiφo,. Άμcιpuγκε/δης, δ' υl. ΆμOlρoyxι~, 
Άλκμόων, -ονος, δ' υι. θ60ΤΟΡΟ;, -Αλυπος, δ' Υλuπ'l:η, Σιχυιίινιος;. Άμαρυγκεύς, -έως, δ' β«α. :κκιιων 

.Ι"'ι:ων Άχ. ίν Tpolq., Άλύριος, δ' ΙατοριοΥΡ" Ιν Πιλoπoννήσqι. 
'Αλκμέων, -ωνος, δ (Χ, -α/ων)' υΙ, -Αλυς, -υος, δ'Ko-ι:ιiμIO, θιός; ΙΜ-Ι:, Άμαρυλλ/ς, -/δος, fι' δν. 1Ι:οιμινΙδος; 

Άμφl:llριiου Ι υΙ. Μ.ΙΥOlΧλ. Ι Χ.«. Κ. ΆοΙIι" 1Ι:«ρ« θιοχρ. 
ΆλκμεωνΙδαι, οΙ (Χ, -αιων/δαι)' οΙ Άλόσtoς, δ' ίπΙθ. BιiKXOυ 11. ,AI6c;, Άμόpuν8oς, "ι '. χιιίιιη K~ΙOI, Ι Ά-

1iιι:6Υ, '1:06 Άλχμ'ωνο, -Αλιισοος, ij' Ιοιμ, κηΥή 'ApxσιelOIC;, μoρuνθ/α (11. ·ρuσlα)' ίπ. ΆΡ-ι:'μ. 
Άλκμήνη, ij' 8υΥ, βOlσlλ, Κυχηνων1 Άλίιχμιος, fj' ίπΙ8. 'Ερμ06 ix κ6λ. Άμόρυνθος, δ' κοτ. 80λ. Ι πol , Ναιρ-

μ~'l:ηρ '8ρOlΧλ60υς;, Άλόχμη;, . IιΙσαου Ι Xόaιν Άx-ι:OIΙaινe,~ 
Άλκμήνωρ, -ορος, δ' οΙ. ΑίΥόΠ1:0υ, ΆλφειαΙα; 'ιι' ΙκΙ8, 'ΑρΠμιδο,. , Άμόόεια. "ι'κ6λ, Π6Υ1:0υ Ι π6λ,r,ρμ, 
Άλκομενα/, σιΙ' π6λ, ΊΗχη,. 'Αλφειός, δ' πο-ι:.-Ηλι"ο, Ι ήq-ι:, βι6" ΆμοσΙος, -ου, δ' ποτ, rΙΡμOlνΙ2'1 
'Αλκυονεύς, -έως, δ' ιιι. O~ρOlνoδ, 'Αλφεσ/60ια, tι· 8υΥ, ΒΙοιντο; (αU~ , βOlσ, , Ίοιιδ" 'Aρμι~ΙιII •• 

ΙΙς; 'ι:tιν rΙΥciν'l:aιν, ΠιλΙου) Ι x,cI. -Αμοοις, Όιος, δ' βOlο, ΑΙΥόΚ1:0υ, 
Αλκυόνη, "ι' 8υΥ, -Α1:λαιντος; Ι θυΥ, Άλωο,1:ιί' 'ορ. Aiιμητρoς; ίν 'A8~ν. Άμόσιι<λος,6 (Χ, -ιχος)'ιiδιλ, Πην.)., 

Αί6λ4ΙΙ Ι Χ.I1, Άλώόδαl, οι ()L -εΙδαι)' υι. Ποαιιδ, Άμόστo~ς, '*Ι' xaιρ, ΚUρτ,νOlΤΧfjς;, 
Άλκυον/δες, οιΙ' 8υΥ, ΆλXIIoν6aι;, Άλωός, ·όδος, "ι' ίκΙθ, Aiιμη-ι:ρo" Άμαστρ/νη, ij' liνιψιιk Αοι",Ιο\l, βOl' 
'Αλκυών, ,όνος, tι' 8υΥ. ΑΙ6λου. Άλωεύς. -έως, δ' υι. HoσιιδιilνOς;, σιλlοοOl 'ΗρOlΧλιΙοι,. 
"Αλκων, -ωνος, δ' υΙ, -Αριω; Ι υΙ. Άλώνη, "ι' vfjoo, iν Προπον-ι:Ιδι, -Αμοστρις, -εως, (Χ, -ιΟΟς), "ι' 8οΥ, 

Έ~ι;(86ω; Ι Χ.I1, ΆλωνΙς, -Ιδος, 'i!' νfjο,χ,χ6λπ:lοπlιν, ΑαιριΙου lκ6λ, ΠοιφλαιΥονΙοι;. 
Άλλό60, ij' ποτ. };ιχιλΙαι,. 'ΑλωπεΚt\, ij (Χ. -α/)' δήμο 'Αt-ι:ιχfj" Άμ6όόται, οΙ, λOl, ~Iνδιων; ΚΙνOl;. 
Άλλaντη, fj' π6λιι; ΙΙαιxι~oνΙσι" 'Αλωπεκ/α, ij' ντιοΙ, ΙπΙ ,l:fj, ΙΙOlIώ- 'Αμ6όστης, δ' ΚΟ1:. , ΚΙναι" 
Άλλσρ/α, 'i!. κ6λι, ΚρΤ,τη" 'ι:ιδο, λΙμνη" , Άμ6ιανο/, οΙ' λOl, -ι:fjς; 8ιλΥ, rOlλλΙαι" 
Άλλότα, '*Ι' 1Ι:6λ, Ο.τρOlΙοι. Ά.ραιδΙ«ς;. 'AλωπεKόννησoς,tι'K6λ, 8pq.Ic, Χ.ρα, Άμ6ιδρουο/,οΙ'Ι'ιι;μ,λOl.-ι:fjς;Νωρlχfjc;, 
Άλλ66ριγες, 'οΙ (Χ. ·υγες 11. ·ογες)· -Αλωρ, -ορος, δ'KOΤ,ΠOlΡιk ~ό Δυργdχ. -Αμ6λοδο, -ι:ΙΙ· κ6λ, ΠιοιδΙαι;. 

18,,0. τfj, Ναιρι5l11ν. rαιλλΙοις;. -Αλωρος, δ' π6λ, ΠιιρΙαι, έν ΙΙαιΧιδ, Άμ6ouλla.'i!Όiκ18.'Α8ηνΙ, Ιν };πιiρ'l:"(/. 
Άλλοπρόοολλος, δ' jn!8, -Αριως;, Άλώτια, 'l:ιi' 'opt'ij ΤΙΥιlιτών, Άμ&>ύλlOι, ιίι' ίlt18, τών AIooxoup\llV, 

δlιk τ~ Ια-ι:οιτον '1:06 πολ6μου, Άμοδόκα, 'i!' κ6λ, };οι"μqΙοις;. Άμ60ύλιoc;,- δ' ίκΙ8, Αιό, Ιν 11πcίρ-ι:'(j; 
' -Αλμαινα, 'Ιι. κ6λ, Άφριχfj" Άμόδοκα δρη, τcί' δ~oσειριk 1101ρμcι-ι:, Άμ6ρoκ/α, , ~' 1Ι:6λ, θίσπΡΦΤΙΟΙ" 
Άλμάνα, ΙΙ' κ6λ. Katxιe, ΙΙΟΥδον(οι,. Άμόδοκοι, οΙ' λOl, Σ:ιιρμαιτΙαι" Άμ8ροκιεύς, δ'_ ,lΙιi'l:, Άμι!ρOlχ!οι" 
-Αλμος, δ· . υΙό, Ζιοόφοο. Άμόδοκος, δ' βOlα. Όδpυoιίlν, σΟΥΧΡ, -Αμ6ρακος, δ' δχυρόν ίν ' 'OJι:.Ιρqι. 
Άλμυδησσός, ,ij' βλ, Σαλμυδησσός. εινοφών,;ο,. -Αμ6ραξ, -ακος, δ' υΙ. θιαπρaι-ι:oO, 
Άλμ(ιροl,«Ι' κ6λ. Λιι5όης;, " Αμαδρυός, -όδος, "ι' ιiδιλ. κ, oUI;. ' liπ6Υ. Λυχiονος;, 
'Α-λμωπες, οΙ' l8νο, ΠιλαιΥονlΜν Ιν 'O~ύλoυ. ' Άμ6ροσΙα, 'Iι~ 8υΥ. -A,l:λOlνwς; Ι· ΙΟρ, 

·KOIXΙeOvlq., Άμαζόνειον, '1:6' -ι:6πο, Ιν Άθήναιl" . , Bιixxoυ, 
Άλμωπ/ο, ij' χιίιρOl KIIXIeovlIIC;, Άμαζόνες, οιΙ' 18νο; κολ.μοχαιρων -Aμ6puσ(σ)oς, "ι' lt6λι, ΦaιxΙδo" 
"Αλμωψ, 'ωnoς, δ' υΙ, Ποαιιδ, Ι ,ι, YUVIII1lWV (δλ. Άμαζών), -Αμ6ριισσος, δ'Ιδρ, δμaιν,1ώλ,ΦaιxΙδ. 

-ιaν rΙΥciν'l:Cιιν. Άμαζόνιος, α, ον' δ 'ι:ων , ΆμOlΙ;6- ' Άμ6ρύων, δ' σuπραιφιuc;, 
Άλξ/ων, -ωνος, 6' -. OΙνoμιioιι. νaιν Ι ίπΙ8, 'Ακ6λλ, Ι ΆμOlΙ;, KO'l:, , Άμ6ρωδ6ξ. "ι' κ6λ, Πιίρ8aιν, 
'Αλοιφάτης, δ' υΙ. '8ρOlχλ'ου" Ι ~ ΑμιιΙ;, δρη. -AμC!ρωνες, οΙ, 1"0," Κι), 'ι:ων. 
'Αλόννησος, '*Ι (11. -vησoς) , νfjσoς; Άμαζον/ς, -ιδος, 'i! ' όμαζ. στήλη- ΆμεΙλιχος, 11' κ6λ, Άxcι~σι" 

, ,θρq.XIXOO αλιiyoυ" δ -ι:ιiφo, -ι:fjς; 4μOlΙ;, 'Ικπολότη" Άμεινιόδης, δ''ι:ω,ν ,'A8ηνσιΤaιν 'ι:ι,. 
Άλόπη, 'i!' 8uy, ΚιρΧόονος; Ι 8uy. 8,Α,. Άμοζών, -όνΟς. "ι' θυΥ, -Aριaι" ΆμεινΙος, -ου, δ·liδιλ,ΑΙσχ6λ. ' ι χ,l1, 

Κ'ι:oρος; Ι δΥ. κ6λl.ν, 'Αμόθεια, '*Ι' 8υΥ, Νηρ'\ΙΙ', ΆμεινoκλtΚ, δ" δΥ. ΚορlνθΙοο ,,«υ· 
,'Aλ6nιός" 6' οΙ '8ραιΧλ'οο,. Άμα8εύς, ·έως, δ' 1IΙ~' '8ραιΧλ'οος;, ' ΠηΥΟIl χ, 11. . . 
-Αλος, δ, 11 (11, -Αλος)' 'K6λ~ MIcD- ΆμαθοΟς, -οΟντος, δ' πόλο Κόκρου, Άμειψloς, δ' Χιιψ, 1Ι:οιητij, ty:'Α8ήν, 
. ~~, IΜλ. Λοχι;Ιδο" Λ~xaινΙoιc;, Άμέλης, ,-ητος, δ' δν,ΜΤ. 'ι:088.μου. 
'Αλοσ{ιδνη, '*Ι' Ι.Ι8, 'ΑμφΙ'ΙΡΙ1:η' ,σu~ Άμα80ιισΙα, '11' Ιιι:Ι8, 'ΑφροδΙ'ι:ηc;. ΆμενoνQς, .δ· KO'l:, ,1IχιλΙοι;. , , 

llOOΙIHιvO" Άμα/α, ij~ ΙπΙ8: Αήμη-ι:ρος; 'Υ Τ.ροlΙ;: Άμέν8ης, -ου, 6' τό χαι8σιρτ'/ιΡΙΟΥ 
Άλούτος, 6' Κοτ; ΚσιρIt48ΙCιιν. Άμακότις, -ιδος, '11 ' , κ6λ, 'lνδι6)ν. 'Ιων ψυχων _ρ', AIyll~'l:IOIC;, 
-Aλ~ινoς, ' η, ον (Κ, -ειος, ,ιος, ,·ΑμακΟ/, οΙ' λOl, 'Aστoιιι;Ιqι" Άμερ/α,'Ιι'κ6λ,Π6ν-ι:ου lκ6λ.'Ομδρlκ, 

-ινός)' 6 ~νή_ν .1' 'OΤιk, -Αλ1l:~1'. 'Aι;ioληιtIται" οΙ' ),~, ΆρOlδΙαι" Άμερ/ος, δ' KOIxιewv l'ρ«μμοι'l:ι~ 
-Αλπεις, -εων, «Ι' δρij I~;;rilKη" ΆμαληκΙτις, -ιδος, ij' 'ι:μ:lδουμOlΙοι" ~Aμtστριpς, δ' υΙ, 'ΒρOlχλ60υ" 
Άλπηνol,οΙ(χ,-ηνδς,'*Ι)'ιι:6λ.Δ01tptlν, Άμόλ8εια, 11' fjOlf; tι ' θηλιiσσιασι , Άμήστρατος. '*Ι' κ6λι, 11ιχιλΙοι,. 
'Αλπινός, 1'\, όν--Aλnεινaς. τόν ΔΙcί, 8Αμηστρις, -ιaς (Κ, -ιως), 6' ιι~p«1, 
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, Πιρα. Ι "Αμηστρις, fj' Υυνή :Upe, 
Άμ/αντος; δ' υΙ ΆυχουρΥου, Ά~xι.i,. 
"Αμιδα, *Ι. .6λι, • AρμaνΙcι" 
Άμιζώκης, δ' δν. 1:χυβου. 

:Άμ/λκας, -α (χ. -ou), δ' δν. KcιΡXη· 
δονΙlιιν αoτρcι.oτ,ηyιilν. 

"Αμιλος, "ι' χΦιιη 'Apxcι/JIcι.Ii' 
Άμιν/ας. δ' ,ίρcι.αoτoή, οτ06 NcιpxΙααoυ, 
Άμ/νιος, 6' ποοτ. Άρxcι.δΙcι" 
Άμισ/α, 'fj' π6λ. l":;;1cιν'cι,. 
Άμισός, '*1' π6λ. Πόνοτου. 
Άμ/στρης, -9\.1, δoso"Αμηστρις, 
Άμισώδαρος, δ' βCΙα. ΛυxΙcις;. 
Άμ/τερνον, oτ6 ~ π6λ. ΣcιtΗνων 'I'tcιl. 
Άμlfροχότηc" -ου, δ ' βcισ. 'Iv/Jιilv. 
Άμμα/α, "ι' π6λ. M.αoπoτcιμΙcι,. 
Άμμα/δσρa, "ι ' πόλο Λι~υη;;. 
Άμμός, fι· τροφό, 'ApoςiμL/Jo,. 
Άμμέας,' δ' 't6lv Πλcιτcιιίων τι,. 
Άμμιανός, δ' αυΥΥΡ. 'ι, ΆντιοχιΙΙΧ,. 
Άμμιν.άσπης, δΌcιτ-ρι.iπ..' Aλε~ι.iν~ρoυ. 
ΆμμΙνη, fι' ν~αo, Tcιπρ06ι.iν'lj'. 
ΆμμΙτης, -ου, δ' lio't. XcιAxI/JLxfj,. 
~AμμoOς, -οϋ, δ=Ζεύς "Αμμων. 
Άμμόχωατος, fι' π6λ. κυπρου. 
ΆμμώδαΡα, ' 'tι.i' πόλο AίθιoπΙ~. 
-Αμμων, -ωνος, δ ' 9Iό, AlyuIt'tou (Χ. 
• ΆμμοΟν) Ι βCΙα.Λιβυη, Ι Ito't.XcιA

xI/JIxfjl;. 
-Αμμων, -ωνος, fj' ltρlιιοτ.'ΑμμωνΙιχς; 

ί,ν Λι~όΊI. 
ΆμμωνεΤον,οτό·νι:ι .οτοίί Διό,· Αμμωνο,. 
:ΑμμωνΙα, fj ' χώ. oτfj, Mcι;;μcιι;ιxης; ΙΙν 

'Acpptxi). 
Άμμωνιάς, -όδος, fj' δν. τΡιΥιρους; 

ο'tιλλοιι'νη, ιl, ΔΙcι "Aμμιιινcι. 
Άμμώνιο<;, δ' π.ριπιχοτ. φιλ6α. ί, 'Α

λa'cιν/Jι;sΙcι,. 
Άμνίας, -ου, δ' ποοτ. ΠcιφλcιyoνΙcι,. 
Άμνισός, δ' iπΙνιιον Κνωαα06 Ι Ito't. 

πληαΙον Κνωααο6. 
ι ~μoι6έας, ' ou, δ' μoυαιx.ΆθηνcιΤo,. 
ΆμαΙνη, "ι' μΙ:ιι 'twv 50 θυΥ. Διxνcιoίί. 
Άμομφάρετος, δ·ΣΠιΣρτιι.iτ.λoXιΣy6ς;. 
Άμοπάων, -ονος, δ' .ι, τ6lν Τρώων. 
Άμόρνη" ·ου, δ' G'tριχ'tηΥό, Πιρα6Ίν Ι 

IΥΥονο, 'rG'tciGItou,. 
ΆμοΡνός, 1)' ν"αO\i -τιlν ~ItOpciIJllly. 
Άμ6ριον, 't6· n6A.'ti';Ii ΙΙΙΧΡιΣG.rcιλιχοτ. 

, "Αμος, fι' π6λ. KιxρΙcι.ς;. , 
Άμούλιος, δ' '4διλ. 'tou βσιο. AOΙ'tIou 

ΝουμΙ'tορο,. 
ΆμοΟς, δ (χ.'Αμμοϋς)-ό lεύζ-Αμ-

μων. 

ΆμΟΟτριον, 't6 '. π6λ. 'ΔσιχΙαι,. 
Άμπελ/ς, -Ιδος, ' fι' δν. ί'tCΙΙΡ"" 
Άμπελιωται, οι' λιΣ . Λι~υη,. 
"Αμπελος, '*ι' δν. δ'ιιχφ. dΧΡΙΙΙ'tηρΙlιιν. 
"Αμπη, fj' π6λ. Bcι~υλωνΙιΣ'. 

, 'Αμπρακlα, "ι' It(lAOΙI6t: 'τόπο, ιiν-ςΙ 
Άμ~ριΣXΙΙX. 

"Αμπιικος, δ' υΙ.'Ιιχπιος06, Ι.ριίι, ' ΔΥιμ. 
"Αμπυξ, ·υκος, δ' υΙ. ΠιλΙου Ι δν.ΛιΣ~ , 

' πΙθου Ι Χ.ΙΙ. 
ΆμuδWν, -ωνος,f!' π6λ. ΠιΣιονΙιχ, 
Άμuζ!:.lν,' .ι;:ινοςι *Ι' π6λ. ΚιΣρΙιΣ,. 
Άμυθάων, -ονος, δ'. υι. Κρηθίω" 
, ιi/J.l. ΑΤαονο,. 
ΆμύKλα,,*I'θυy.Nι6~η, χσιΙ ΆμφΙoνo~~ 
Άμύκλαι, σιl' π6λ. , Λcιxίιινισι, Ι π6λ. 

ΛιΣ'tΙου. ' 
Άμιικλατονι ,,~' νσιό, ,'Απ6λλωνο; ίν 

, 'AμOxλ~I,. , 
'ΑμυκλοΤος, 6' xcit. 'tfj, προηΥ. π6λ. 

Ι .aπΙθ. Άπ6λλωνο,. 
ΆμόιWίΘς,' , -ου, .α, δ' υΙ -ς06 βιΣΟ, 

. t\,ΧιIJpιΙμονος; x~ ",91, Σπci,ρτη" ' 

"Αμιικος, δ' υι. Ποαιιδ0νο, Ι ιΣ, τιilν 
Kιντcιιί;;ων. ' 

Άμυμώνη, 'ij' μΙιχ 't6tv .δI) 'ΙXvoιt!Jlllv. 
Άμύνανδρος" δ"ijΥ.μ.'tιiιν'ΑθσιμΊiνci)ν. 
Άμυνδς, δ-Άμύνανδρος, 
.'ΑμυνΙας, δ (χ. Άμf;ιν-)' "Αρχιιιν ίν 

Άθήνιχl" 
Άμύντας, ΙΙ· δν, πολλ6Ίν βιΣα. lιΙιΣχιδ .. 

οοςριΣ τηyιilν Χ.ΙΙ. 
Άμύντιχος, ~ 6ποχορ." τοΙ) 'ΑμόνtCιις;. , 
Άμυντoρlδaι, οΙ' cin6y, 'AIIoU'll'topo,. ' 
'Αμύντωρ, -ορος, δ' υΙ.'Ορμ'νου, πσι. 

, ΦοΙ'#ιχος;. 
, Άμύνων, -οντος, δ' ρΥιτωρ ί'll Ά8ήν. 
Άμύρνιοι, οΙ' Ιθν,Ο' ~xυθιxόν ίΧ 't,06, 

Υίνου, t6tv ,ΣiIf.)ιιil~. 
-Αμυρις" -ιος, δ' Π«'. , 4cιμCΙooυ, fx 

' ΣΙ"lο, 'ΙοςσιλΙιΣ'. ' 
"Aμuρoς, δ' ItOt. θlιααιχλΙιχ" 
ΆΜUρτaToς, δ' βιχα. ΑΙΎόπτου, 
Άμφαναl, σιΙ (Χ, ' αlα,'*Ι)·π6λ.θιαοσιλ, 
'Αμφαξττις, -ι~oς, fι' xώ.lI~xιδoνΙάι,. 
"Αμφεια, "ι' 6xupi- π6λ. lΙιαοήνΙιχ,. 
Άμφήρης, -ους, δ' υι. Doa~I/Jcίlvo" 

"ιΥιμων Ά 'tλαιν'tίδο,. ' 
Άμφιάλη, 'ij' άixpIIIt. 'A't'tIxij, Ιναινοςl 

ΣιΣλιχμΤνρ,. ' 
ΆμφΙαλος, δ' stς; τιilν Φcιιciχων. 
Άμφιόναξ, -ακτος, δ' βιχα. ΛυδΙιχ,. 
• Αμφιάραος, δ' μι.iν "ς; , 'ij "sμ," ΑΡΥου" 
ΆμφιαρεΤον, τ6' ViX. τοί) 'AIlCPIiXPι.iOU. 
ΆμφΙας, -ou, δ' φιλόα. ίχ Τιχρσοll. 
Άμφιγένεια, '1) . πόλ ο Με:ιατιν ία,. , ' 
Άμφινυήεις, -εντος,δ' έπΙθ:Ηφ:ιιΙατ, 
Άμφιδάμας, ' -αντος, δ Ι υί . ΒουαΙ-

"Ι~O; Ι υ!. ΛυκοιίΡΥου Ι x.cI. 
ΆμφΙqικος, δ' υι. ΆάΤιΣκοί), θη~IXΤo,. 
ΆμφΙδολοl, οΙ' πόλο Πιλοπον. ίπΙ 

αυνόρOlν -Hλι~o,. 

ΆμφΙδωμος, δ ' εΙ; , των ΙΙΙΥιΣρ'ων. 
ΆμφιΜα, '*ι' σό~.' Mfiι.iG'tOU Ι IIoι.iIIoIIo'rj 

Όδυαα'ω, Ι x.cI. 
ΆμφΙθεμις, ·ιδος, δ' υΙ .'Απ6λλ. IlCilI 

-τη, θυΥ. -ςι;ί) ΜΙνω(),. 

ΆμφΙθεος, δ'~ηIB{'( ~lyός; ίν Ά8rινιΣΙ,. 
ΆμφιΜπ, '*ι' μΙiIf. τω. Ν'ΙΙρηΤδων. 
Άμφlκαια, 'i( πόλο ΦωκΙδο" 
Άμφlκλεια, -Ιι· θυΥ' ΆρΙστωνοc:. I.LΙX-

θΥιτριιΣ Πλω~Ινoυ, 
Άμφικλης, δ' al, των Σιχιλιωοςων. ' 
-Αμφικλος, δ' εΙ. των Τρώων, ίΧ τ6l., , 

θυμι.iτων τοΟ Άχιλλίω,. 
ΆμφJκράτης, δ ' βιχα . ΣiXμΙων Ι -ςcίlν ' 

'Αθηνι:ιΙων -ςι" 
Άμφικτύονες, οΙ' -ς« μίλη -ς06 Άμ· ' 

φιχτ. αυνIδ~Ιoυ. 
'Αμφlκτυονlα, '*ι' fι GUvo/Jo, των ',ιμ. ' 

φιχ •• _1 ίπΙθ. ΔΥιμητι;ο,. 
ΆμφΙKτύων,-oνoς,δ'υΙ.Διυl\cιλΙωνo," 
Άμφιλοχlα, "ι' χώ. 'AxcιρνιxνΙιΣ" 
Άμφlλοχαι,- οι' οΙ xι.iτ. ΆμφιλοχΙιΣ,. 
Άμφlλοχος, 6' υΙ: ΑμφΙιΣΡciου, ιi/J.A. 

Άλχμ'ιιινο,. 
Άμφlλυτός, δ' IIociV'tI' ix t6tv 'Αχσιρ-

, νιίlν, Ά 't'tIxfj" '. 
ι ΑμφΙμαλλα, fι (Χ.-μάλη)' ~xυρ«,ς6l. ' 

Κρήτη,. 

ΆμφΙμaρoς, ' 6' υ!. ,DOGIIb6tvo~. 
ΆμφΙμαχος, δ' υ!. Ήλιχτρόονο, βιiα. 

, ' Μυχηνων 'ι Χ.4. . 
Άμφιμέδων, 6' ιΙ, 'ιlν μνηαοτήρll, 

ΙΙηνιλόπη,. 
'ΑμφΙμνηοτος,δ'τ6tνΈπι/JιχμνΙω, 'tl(. 
Άμφινεύς, ,έως, δ' ιΣ, oτ6tv ν6θlll,l 

υΙ6Ιν .w6 "Εχοςο'ρΩ,. 
Άμφινόμη" '*ι '. 8DY, Νηρ'-C Ι "'ij,,lp 

'Iciaovo, Ι 8υΥ. ".λΙο". 

- ) 

ΆμφΙνομος, δ' ιι, -ςcίiν P'l'rl~'tYιfiIIIV 
'tij, Πηνιλόιtη;. 

-Αμφιος, δ' υ:' Σιλι.iyoυ lυΙ. ,Jlipo· 
πο;, ιi~ιλό ΆΙριίοτου; 

Άμφιπαγος δκρα, '*ι ' 41Cp. κ.ρχυριχ •• 
Άμφ/πολις, "ι' π6λ, ΙΙσιΧιδ. ΚΙΧΡ. οτόν 

ItO't. ΣΤ9υμ6νιχ ; ., 
" Άμφlπυρος, 'ij' ίπΙθ . 'tfj,' ΑΡτ'μιδο, . 
, Άμφιρρqη, '*ι (χ. 'Af.!<Pjpώ)' IIoIιx'tιίIv 

'UΧΙιΣνΙδlιιν. -- . 
"Aμφισσa, -ης, "ι ' θuy. Jιl.αιI!CΙpίlll;;, 

ιiπ6y. ΑΙ6λου Ι π6λ. ΛοχρΙδο •• 
. , ~Aμφισσoς, δ' υΙ,'Aπ6λ.xαr.Ι Δρuόπη;, 

• ΑμφlστΡ.QΤος, δ' , '*ΙΥΙΟΧΟ' KCΙo'topo; 
,,,σι! lloAu/Jauxou,, ' 

Άμφιστρεύς, ·έως,ΙΙ" ΠίΡ,αη; ' ατ;:,ιΣ Τ . 
',-Αμφιτος, ,δ' ποτ . . 1ιI.αoηνΙιΣ~' 
~Aμφιτρ/τη, 'ij ', 8υΥ. Νηρ'ω;;, αυ~. 

D~Q'I/J .• βciι,αΙλιααrι. θσιλι.iαση, • . 
ΆμφιτροπαΙ, οιΙ (χ. -τρόπη, "ι) /J~. 

1100' Ά~τιxη,. · , 
Άμφιτρύων, ·ονος, δ' υΙ βσια ; ΤΙ· 

~υν80' ΆλΧιΣ(ου, ιiπ6y. Π."οίω • . 
Άμφιτρυωνιάδης, δ· υΙ. τοίί , Άμ· 

φιτρύονος, δ , 'HpιxxAfj,. ' 
ΆμφΙων, -ονος, δ' βιΣςι, ΌΡXQμ.νo~ 

Βοι.. Ι υι. Δι6" d/J.A. ΖΥιθου Ι χ,4 . 
Άμφ6τερας, δ' υ!. Άλχμίιινο,; ιi

διλ, ΆΧιΣρν4να, Ι Χ. 11. 
"Αμφρυσος, δ (χ. "Aμ6ΡUσoς)' ΠΟτ. 

θιααΙΧλΙσι,. 
Άμψάνας, -αντοςιδ', ποος, ΝουμιΙΗαι,. 
"Αμψαλις, '*ι ' πόλ:Aα~oς. ~ιx~μιΣΤΙιt, . 
"Αμωσις, -ιος, δ' βσια. A!yuJttou. ' 
Ά va6alvwv ,δ·ΠιΣλ.δν. 'tOu lIιxιι.iνδρoυ . 
ΆναδησΙνεως, δ' τ6lν ίπια. Φι:ιιi· 

χων 'ςΙ'. 

Ά νόβουΡα, ,ci' π6λ. DtCII/JIιx,. 
Άνόννειαι, cιΙ (Χ; Άναν,νlα, '*ι) ' μη . 

'tp6noAI' Έρν!.χιιιν 'ΙΤιΣλΙιΣς;. 
ΆνανυροΟς, -οοντος, δ' IJfjIIoo Ά.ος. 
Άνάζαρ6a, "ι (Χ, ·ος, '*ι)' πόλ, Κι· 

λιχΙιΣ, (-11 IItII'tCl[ι KιxιαCΙριιιx). 
ΆνοΙα, "ι (χ. -ΑναlO, oτci)' π6λι; 

'ΙωνΙιΣ" Ινcινoςι Σciμου. 
,~AναΙτιoς, δ' .ι, 'τ6lν 3Οοτυρ, ίν "Α8ήν. 
ΆνόΤτις, -ιδος, '*ι' Πιρα. Χ. 'Αρμιν. 

8.όοςη;, ιiνι.iλ. τfI" λφροδ. fι Άρ.ίμ. 
.'ΑνακαΙα, "ι' IJfjμo, 'A'ttIxfj,. , 
Άνόκειον, τό (Χ, -εΤον)' νιΣό, τ6lν 

Διοαχοόριιιν iv 'Α8ήνιΣΙ,. 
!Ανάκη, "ι ' π6λι, ΆχιΣtcr., .. 
Άνακρέων, -οντος, δ' , λ1lΡ. ,,1toιη· 
-- ' , 'tij, ίΧ .9j" Τ'ιιι. , '. 
ι AναKτόριoν,oς6·~xρ.x. π6λ..' Αχοιρνσιν. 
Άνάκτωρ, -oρoςιδ~ υ!.'Bλιxτ~Uoνo" 
'Α νακυνδαράξης,δ' ,πσι.ΣιΣρ/JιΣ'4πι.iλ . 
"Αναμις, , ιος, δ' ποος. ΚιχρσιμιχνΙιχ,. 

'"Α ναμος, δ' π6λ. lΙιχuδονΙιΣ,. 
"Ανανες, οΙ' ΙθνQ, .. l'ιΣλλιχ6ν οΙχο(ιν 

ίντιϋθί'ν 'tQ6 ' Dci.l)ou" 
ΆνοξΟΥόρας, ~. · φιλ6cι • . 1fj, 'Ιιιιν. 
". })χ o~fj", ίΧ- Kλcι~~μ .. νων. 
Άναξανδρlδης, 6.· .',υΙ. ,{lIIIG. %ncιp't. 

, ' A'ov-to; Ι πσι ; Ά~x ιΜμου. , 
Άνόξανδρος, 6' βαιQ. }:πiΡ'tη .. 
Άνάξαρχος, 6' θηδ, ,pt~'t. -ςιίiy ιJ'WC-

8υμν. Ι φιλ6α. Ά~ηfil;t'lj'~ ,', 
Άναξι6lα, -ΙΙ' αυ~ .. ΠιλΙoυ Ι α6~. Ν, 
" -ο')ρο, Ι άiδιλ. , lΙ.νιλ, 1ι,' ΑΥσιμ'μ.ν . 
ΆνaξΙ6ιoς, δ' ΣπιΣΡΤΙcί.τ, "cιόιΣΡxo;. 
Άναξ/δαμος. .6' βιΣΙΙ. 1>πι.iΡ'ι υl, Ζίυ· 
" . ;I/Jciμou, 
'.Αναξικράτης, .οιις, δ-' 4ρ~σt~ Ιν 

Ά8ήνιΣΙ; J 'ς'6Ί'1 B~~QlYJlVιίlv , 'ςΙ', 
~Aναξlλαoς, 6' υ!. βΡια.))ιtciρ. ,ι Αρχ," 

Ι)ciμ,ου l ' lιΙ.αοΤιν. 'tu-p. ΡΥιΥΙού Ι •. Ι 



____ - ~,~~~~ __ ~~ ____ ~_Y_~~~ .. _ν~ίρ~.~ς_-_·~_ν_~~,~·_v~.~~·~~~~~ _________ '_tI_._-
ΆVΆΞ'μQνδρOc;, -6- φίλ6υ. ... Κι· ; 'Aνδρeτ'ων, -ωνος, δ' &ημσιΥ.1 (cn:o-

λ~τoιι, pd.θιIAolJ. . . ΡΙοΥΡ. χ . . Ι. . . . 
. Άναξιμένης, -ους, 6' φιλώ. IIlλ~α.ι Άνδρ0φ6γοι, οΙ' λιι. 1:Χιιθ. !ιιρμιιτ .• 
.. μ:ιθ, τοlJ προηΥ, Ι lατορ, Χ. 4, . 8Ανδρων, -ωνος, δ' ",ιό. Άθήν,1 
'AνaξΤνoς, ·6' χlιτΙΙαχοπoc τοlJ '«α ; lαΤΟΡΙΟΥΡ, .~ '~λιxllρν .. 

IIlIxι~όνΙII, ΦίλΙΠΠQU; . ΆνδρC)ν πόλις, f,' κ6λ. άΙ'- τοlJ 
. Άνi;ιξιoν,. τ6' κ6,λ; ΠllμφtίλΙII" . .'λτιι ΑΙΥ~11:ΤΟU;· . 
Άνόξιπήος, 6' στριιτ, Κι,.. 'Αλιξ, 'AνεμolΤΩς, δ' · τβν θ-ιιδιιιίιιιν τι,. _ 
Άναξιρ(ρ)όή, "ι' 8uy; Kop!llvo!l Ι α~ς;, . ΆνεμαJρlOν, τ6' ciχριιιτ, ΚιλιχΙIι,. 

ΈπΙΙoίl. Άνεμωλεια, ~ (Χ, ·i:ιρεlά)' κ6λ. 
8Ανσξις, -ιδος, ~' Quy. i:ticn:opOC J ΦlιιχΙ&oc, .. 

lαΤΟΡΙΟΥΡ. 'χ 8ο14llτΙIι,, · Άνι'ιΡιοτος, δ' δν, !πιιρτιιιτβν τινιιιν, 
Άναξω, -οΟς, "ι' 8ιιΥ. ΆλΧIlΙοu]α6ς;, ΆνητΟΟασα, 1). π6λ, Λιδ~η" 

. · θηα'ιιι, Ι t'PILIl ίήμητρο,. Άν8άνα, +'-Άνθήνη, 
ΆναπΙος, δ·ciδ.'Αμφιν6μοιι ,Χ ΚIι-τΙΙν, 8Αν8ας, -ανος, δ'ιιΙ. Ποαιιδ., .ιια, 
8ΑναπoC;, δ·ποτ.11ιχιλ, Ι πo~. 'Α,χιιρν. τροι.ς;ηνΙιι," 
Άναριόκαι, οΙ' I8vOC ΆαΙIι" . Άνβέας, δ' ΛΙνδιο, Ko~ητή" . 
Άνάριον, τ6 κ6λ, μιΥ. ΆρμινΙιι,. 8Αν8εια, "ι' 'πΙθ, Ά,ροδ, Ι .δν, διιι-
8Ανσρα, τΙ' κ6λ, Ίν&ιχfj" . φ6ραιν iτ6λ~4IIν, . . 
-Ανος, -α, δ' κοτ. ΊαπlινΙIι,, · · . Άν8εμΙων, -ωνος, δ' τβνΤράιlιιν τι,. 
8Aνcιuρoς, δ' ΚΟΤ, θιαα.1κοτ. Φοιψι. rΆθηνllΤ6, τι,. 
'Avaίρafoς, δ' 'κΙθ. Άπ6λλ4llνο,. · - Άν8εμoεισlς λΙμνη='AνθεμouσΙς. 
Ά ν6φη, 'i)-νfjαο, ΑΙΥ,ΚΙΙΡ& '1:'ijv θήριιν. Ά ν8εμόεσσα, 'i)' vfjo, ~βν Σιφήναιν, 
Άν6φης, -εω, 6' D'pO'lJ' ατριιτ. '1:6Ιν Άν8εμοΟς, -οΟντος; δ, 'i)' δν: &111-

ΚιααΙαιν. φ6ραιν π6λιαιν. 
Άν6φλυστος, δ' &fjpo, Ά'ττιχfj" Άν8εμouσΙα, 'i)' χώ.χ.π6λ. ΙΙιαοποτ. 
ΆνόχαΡσις, -,ως, (Ι(, -ιος), 6' Σ~~- Άν8εμoOoσa, 'Ιι-Άν8εμόεσσά. 

θτι. ίλθιίιν ιl, Άθ, 'κΙ 116λlιινο,. Άν8ερμος, δ' yλ~Π'τη, 6 111. n:, Χ. 
8Ανδακα, 'τΙ' κ6λ; Π6ντου Ι n:6A. 'Ιν- Άνδεστήρια, Τ«' 'ορτ'ij Bιtxxoιι 'ν 

. δlχ9), . . Άθήνιιι" 
ΆνδανΙα, fι' κ6λ. lIιααηνΙ~ Ι Μλ, Άν8εστηριων, <ινος, δ' δν. μηνδ, 

. 88λl&0" iν ΆΙΙήνlιι,. 
-Ανδανιςί -ιος, δ' κοτ. ΚιιρμιινΙιι,, ' Άν8εσφόρια, 'τΙ' 'ΟΡ'τ'i) Πιραιφ. 'ν 
8 Α νδειρα, '1:& (Χ. fι)' π6λ. ΚιιαΙIι" }1LxιAI/f, -
Ά νδειρινι'ι, fj' 'πΙθ, Κιιδ'λ η" 'l:LII4ll' Ά ν8ηδών, -όνος, "ι' κ6λ. BoLmtIoic. 

μ'νη. ίν ΆνδιΙροι,. ΠlιλlιιατΙνη" 
ΆνδtΡΙKKα, fj'SA. ΆρδtΡΙKKα. Άν8ηΙς, -Ιδος, fι' 8ΙΙΥ, ΤIιΧΙνθοιι, .. 
8 Α νδης. ·ου, 6' ιι16, I'fj, Χ. ουρlινοΒ, Ά ν8ήλειa, fι" μΙIι 't8lv Δαiνlltδφν. 
ΆνωκΙδης, 'ου, 6' ιΙ, t8lv δ'χιι ρ,l" Άν8ήλη, 'i)' Χώμη ΦαιΧΙδΟ,. . 

τ6ραιν 'ν 'Αθήνlll" . Άν8ήνη, "ι'χώμη 'ν KuvoupI/f Πι>.οπ, 
ΆνδραΙμων, -ονος, δ' ciK6y. AI~.. "Αν8ιον, τ6-"Αντιον. 

λ06, α~ς;. r6ΡΥη, Ι ιιΙ. Κ6δροο. "Αν8ιος, δ' '11:Ιθ, Bιtxxoιι, -
Άνδρ6πα, fj' π6λ, ΠlιφλIΙΥονΙιι,. Άν8Ιππη, "ι' θΙΙΥ, θιαπιοσ. 
'Ανδρέας, ,έω (Χ, ·έου), 6' πρ6κlι., 8Αν8ιππος, δ' βλ. "Αντιππoc;. 

. Κλιιαθ'νοιι, Ι ciyIlAplltonoL6,. • Α ν80ς, δ' ιι16; ΊπποδlιμιΙIι" 
Άνδρεύς, -έως, δ' οι. ΠηνιιοlJ IΙδρ, 8Αν8uλλα' κ6λι, AtY~11:'tou, 
. 8Aνδρou. . Άνιγρ/δες, ιιΙ' ν~μφαιlπoτ, 'ΑνΙΥΡΟΙΙ. 

ΆνδΡ~κι'ι,fj·κ6λ. θρ~x.11t6λ,ΛιιxΙ.,,' 8Ανιγρος, 6' ·ΚΟΤ, ΤριφυλΙιι" ' 
8Ανδριος, δ' ιιοτ, ΤρφΙΙ&ο" ΆνΙης·ηνος, δ' βλ. ΆνΙων. 
Άν~)'~ωc;, -ω, δ' ιιι. JlIY4ll0" ΆνΙκητος, δ' ιιι.'8ρIιΧλ . J "ApX4llV ~ν 

· - Άνδρoδόμc:ις, -αντος, δ' t8lv 1:&. 'Αθήνιιι; . . 
μΙφν τι,. . 8Ανιος, δ' ιιΙ'Απ6λλ:, 'βlια . Δήλοιι. 

· 'AνδρC)KλέΊδας, δ" θ-ιιδIlΤο; .. φ«- 8 Ανιππoc;, 6' t8lv 1)ιιραιχοιιαΙων τι,. 
τρΙαι, 'IOP"lvIOιI, . _ ΆνΙων, -ωνος, δ' δν.ατρlιτηΥΟΟΙ ιιο.τ, 

' Άνδροκλ"ς, .έούς, δ' ιΙ, τβν ιιΙ-Αν . . 'ΙτlιλΙΙΙ,. . 
ΑΙόλοιι Ι δημΙΙΥ. 'ν 'Αθήν, Ι Ι(, Ι, · ΆννΙ6aς, -ο μΙ ·ου, δ' δν. ~lIρxηδ, 

"-ΑνδΡοκλος, δ" οΙ, Κ6δροιι, ΟΙχΙ- · . ατριιτηΥ8lν, 
ot'ij, 'Εφ'αου. . . . 'Άννl60ι, οΙ, λιι •. 11ηΡιχfj,ιν ''IoI/f, 

Άνδρ6κοττος, δ' β«α, Ίνδιβν. ΆννΙκερις, -ιΟΟς, δ'φιλ6αoφoc IΙρ. 
Άνδροκρότης, δ; iιρill,τιιιιil~ μιιτηλαιτη,, · 

'ν UXlltOLLllt" 8Αννιος,δ''τιίίν iν Νιι1ιΔ'ιμ4ρχαιν 'ι:Ι', 
Άνδρσιάιδης, δ' ς;αιΥΡ .•• κιις;ΙχοiJ, "Αννων, -ωνος, Ι· δν:bιcφ, X.PX,l/J. 
Άνδρόλεωc;, 6' Kιιyμaι-XO', ατρll~ηy8lν. 
Άνδρομόχl,\, 'i)' Q~t, "Εχτορο" θυΥ, Άνόπσια, 'i)'~pfjpll 'tfj, ΟΤτη, (δροιι.), . 

PIlC'; ΚlλlχΙIι, 'ΒιτΙαινο,. ΆνοσΙα, fj' 'πΙθ.'ΑφΡΟ&"ν ΚορΙν". 
·i;ιιδρδμαχOQ δ' ιΙ, 't8lv δΟ ιιΙβν Άν0u6Ιδειον, τ6' νrι.o, 'Aνo~διδo,: 

. τοΟ Aίy~πτoιι, _ ' . 8Αν0u6ις, .ιδος, δ'- θιΟc '-ΙΥο11:τιιιιν, 
Άνδρομέδα, 1)' 8ΙΙΥ. ",011 'ιιο, ΑΙ· . Άνταγόρας, δ' Ρ6δlο," ΚΟΙ, ιι ~Ι,K.I, 
. 8~OKΙII' Κηφ'mc, _ ·.Άνταιόπολις, ·εως, 'ij:Iς6)',AIY~K~OU, 
Άνδρoμtδης,δ' 4.λlιiι, ΙΙMΠΙΙΡΙΙlιΙ, .' ΆντaΤος, δ' ιΣ, ~8Iν I\yιtvilllv Ι "ιΥ.-

βιιιομ6ν 'tfj, ΙιριΙ.; -τfj, -'ΑΡτ'μ~. μιίιν Λιδ~η" .. 
~Aνδρoμtνηςι -ους, δ~ 'ΚΙΙ, 'Aμ~vτCι , ΆνταλKΙδaς, 6· .~ - ",α'- !K.ΡτU!-

Χ • . ΤIΙΥταιλοιι, ΙΙ:Ιllιδιίιν, .. : •. τιίiν . ~ι,. 
, "Ανδρος, 1)' vfjoo.· τιJΙν"ΚuχλΙΙδaw, "Αντανδρος, fι'K6λ, ' 1ΙIιοΙιι" . -
8Ανδρος, δ' ut' 'Ανισυ;-- j1ΙΙνιςι" ~A"τανδρoς, 6' ιiδιλ. ' 'l:ιιριiννOIl !ti-
Άνδροσδένης, δ' - 6λιιμπιον. Ι wι" ρ«χ. ΆΥιι80Χλ'οιιc, . .. :' 

αι~χo; Κ. ·Αλ.~dν~ροu.: . . ΆντOVOΡlδαl, οΙ' Ρλ, Άντηνορ,δαl. 

'Aντόρaδoςί -11. 1t6λι, · ΦοινΙχη" 
Ά ντέας, δ' τβν Κιιχι86νφν 'τι" 
8Αντεια, 'i).(1I. -τta), fι· ·o~ βαια, 8AQ.-

ΥΟΙΙ, Προ Ι ΤΟΙΙ, 'ρlllμ6vη Βιλλιροφ,l 
_8Αντιον, . 

ΆντεΙας, δ' · οΙ. "ρμoD Ι ιιι. Ό&ιια . 
μΙ ΚΙρχη" 

.8Αντεμνα, fι (χ.οέμναι,ΙΙΙ)'π6λ,'Ιτoiλ. 
Ά ντέρως, -ωτος,δ'rι;ιιμμ.· Αλι'ιινδρ. 
ΆντηγόρΙδης, lI·uI.fj ciκ6Υ,'Αντ'ήνορ. 

. 'Αντήνωρ, -ορος, δ' ιΙ, τάlν 'πια. 
Τρώων Ι ΙαΤΟ"IΟΥριφίι,. 

Άντι6δης, δ' οΙ 'Κριιχλ, μΙ 8Vy, 
θιοπιοΟ, 

Άντι6νειρa, fj' ΙΙΙΎ, Κινοιις" μήτηρ 
δ~o 'Aρyovllut8lv. . . 

Άντlγένης, δ' iπιlιν, ΙΡχlιιν 'ν '.ι-
θήνιιι, Ι Ι(,Ι; ' -

Άντιγόνεια, *Ι. δν,-διlιφ6ρ4llν 1t6λ~αίν. 
Άντιγόνη, "ι' δν, θΙΙΥ. ΟI"Ι11:. Χ.1. 
ΆντιγονΙς, -Ιδος, fι' μΙIι t8lv 10 φυ-

λβν 'ν 'Αθήνιιι,. 
ΆντΙγονος, δ' δν. βιιαιλ'ιιιν 1Ι.IιΧΙδ. 

Ι · χllΙ l1λλαιν, 

Άντ!δοτος, δ' "'clrι, · Ιρχιιιν Ά8.1 
χφμιχ6, κΌιητ'ή" 

Άντlδι.;ιρoς, δ' τιiiν ΛημνΙφν ~ι,. 

ΆντΙ8εος, δ' '~ιilν, Ιρχφν iν Άθήν. 
. Άντικ6σιον, 'τό' δρο, lIupIII" 
ΆντικΙνωλις, fj' λιμήν ΠllφλαιyoνΙoί~ , 
ΆνΤΙKιρρa, fι' βλ. ΆντΙκuρα. . 
ΆντΙκλεια, fι' μή. Όδααα'Φ, Ι μήιτηρ 

Π.::I~ή'τoυ. 
Ά ντικλ"ς, δ' ΆθηνllΤο, ατρll τηΥ6 •. 
8Αντικλος, δΊΤ, τάlν το!) ΔοιιριΙοιι (π. 
ΆντΙκραγος, δ' δρο, ΛιιχΙIι,. 
ΆνΤΙKuρa, fι (Χ. -ύρα, χ, -ιρρα)' δν, 

διιιφ6ριιιν K6AIi4llY. . 
Άντιλtc.ιν, δ' οι. Ήριιχλ,οιι, lχ,l1· 
ΆντιλΙ6aνος,6' δρο, ΆαΙIι, (βλ, Λ!. 

δανος). 
'Aντlλoxσc;. δ' ιιΙ. Ν'ατορο. Iιc.Ι, 
Ά ντιμόχη, "ι' o~t, Ευροαθ6νοιι,. 
ΆντΙμαχoc;, δ' ιι, τιiiν 50 ιιl.ν ΑΙ. 
- y~πτoιι Ι Χ.1. 
Άντιμέν'lς, δ' υι. Δηιφιiiγτo,; 
Άντιμεν/δaC;, 6' 'ι.ν Λιιχιδιιιμ. ιιι" 
Ά ντΙμνηστος, Ι' τβν Ά.θηνllΙφν 'ςΙ', 
ΆντΙμοlΡος, δ' αοφlα1:ή~, μαιθ. ΠρΦ-

ΤΙΙΥ6ροιι, ep4e, 
'Α ντινόειΟι' "ι' βλ,' Α νην6ου πόλις, 
Άντινόη, "ι' 8ιιΥ, ΠιλΙου lχ,Ι, 
Άντινooc;, δ' ιΙ, -'t8lv μνηστήρων Π'ΙΙ-

νι).6κη, Ι Ι(,Ι, . 
Άντινόου πόλις, 'i)' , 11:6λ, A!y~xτoιι, 
8Αντιον, τ6' n:6A, ΟΜλΟΧ4ΙΙν Ίτιιμ.,. 
Άντιόnη, "ι' lιιy, Α!6λοιι Ι μΙ. ~dlν 

• Αμιις;6ναιν Ι χ,Ι. 
Άντιόφημος, Ι, και. ΚοοαιιΙου, 
'Αντιόχεια, "ι' δνό n:oAA8lv κ6λιαιν . . 
Άντιόχης, Ι' ιιΙΙΙ'λlιντο, ~ ΑΙτlιιλ. 
Άντιοχιανός, δ' ciαήμιιν. ΙαΤΟΡΙΟΥΡ· 
Άντιοχlς, 'i)' μΙ_ 'ι:8Ιν φιι).8I~ 'ν • Aθή~. 
'ΑντΙοχος, δ' δν, διιιφ, βαιαιλ}φν 1(,11. 
ΆντιnoτρΙα, ·fι· κ6λ, 'JλAUpIII" .-

· Ά ντιπατρlς, -Iδoc;, "ι' Μλ. Ίοιι&ιιιιιe, 
'AντΙπατρoc;, 6' δν, βIlClι~., στριιτ.χ,Ι . 
ΆντΙπαφΟς, δ'ιΙ, τdlν δOuι.Aly~lt~oιι, 

: 'ΑΥτlhολις, fj' κ6λ. Ν.ιρδ4llν, rιιλλΙιι~, 
8Αντιππος, 6' ις.ν Λιιι,φδιιιμ, τι, • 
. ~AντΙρριoν, W' cixp, .1~λΙιιι, · . 
·'ΑντΙρροδος, "ι' vfjo. ~6.Ά.λ~lIνδΡ. 
Άντίσeένης, 6' χιιν, φιλόα, Ι χ,ι. 

· ~Aντισαaι fι' Μλι, Λ'qιSoυ,· 
· 'ΑντΙταυρος, δ' δρ. 'AαΙllc(oιιιw6x.ι!ll 

Tιiιlpoιι). -
Άντιφ6νης, δ' Ρ6διο, χαιμ. ItOL,ltoff; 



, .. ------------------
'Aντlφcιc;, ·αντος, 6' υΙό, Aιx01l6-
"'~~T~; 

'Α ντιφότης,-6·βΙΧCJ.ΔΙΧΙCJΤΡUΥ6νωνl ,,-:1. 
'Aντlcpελλoς, 'ιι' ιι:6λ. _ι λιμ.ΛυxΙ~. 
ΆvτΙφημoς, δ' P6δι~, Ιδρυτ'iκ ]ιι-

-.a),Ixfj, rtA.,. -
Άντlφιλος, δ' δν. Ι;ωΥρ.,_ 1Ιοι ., CJtpΙX~ 
Άντlφονος.δ·ιΙ, tciv υι.wβ lIριiίμoo. 
"Αντιφος, 6' οι. Πριiίμoυ Ι χ,Ι. 
ΆντΙφρα, 'ιι' χίίιμη Λι6υη" 
ΆνΤιφGιν, -cίιντoς, 6' 'πιDν. 4ρχιιιν -

'ν Άθήνιχι, Ι χ.Ι. 
Άντιχόρης, ·O\Jςί6·τιI·; ΒοιιιιτιΙν ~ι,. 
Άντρών, -'ινος, δ, 11 (χ, -ονες)' 

κ6λ. θ8CJοιχλΙιι,. 
'AντρQνoς δνο:;, δ' βριixo, ιτιxριlr. τ'ήν 

_νlllτιiρCII π6λιν.. 
Άντωντνος, δ' δν.ΙΧ!\1:0χριχτ6ριιιν χ.Ι. 
ΆντώνΙΘς, δ' δν. 6R!i1:mv - χ,Ι. 
"Ανυσις, -ιος, δ' βιιο. , ΑΙΥύΠ1:ου, 
"Ανυσις, 'ιος, "ι' κ6λ. A!ytinwo. 
Άνύτη, . "ι' noIijtΡI!l 'χ ΤΙΥΙΙΧ''-
"Α νυτος, δ' ιΙ; 1:φν Τι τiίνCllν Ι "1Jι~ή-

ΥΟΡΟ' τοll Σφχ?!iτου,. 
'Ανώγων, ·ωνος, δ' υι. K«owpo,. 
"Ανωλος, "ι· . π6λ. ΛυδΙΙΧ,. 
"Ανωνοςί "ι' πηΥ'ή 'ν ΔιχχιιινΙ,. 
"λξεινος _ι δξ_ . Πόντος, δ' βλ. 

E(jξεινoς. 
ΆξΙα, 'ιι' κ6λ. Λο_ρΙδο,. 

-'Αξιόκαι, οΙ, lθνο, 1:χυθιΧ6ν, 
Άξιόνικος, 6' χιιιμαό; ποιη1:'ΙΙ'. 
Άξιός, δ' ΠΟ1:. IιIcιxε1lo-.Ιιx •. 
ΆξΙΟΧος, δ' υΙό, 1:oiί Άλχι6ιιίδου. 
'ΑξΙων. -ωνος, 6' ι~ τιΙν υ1. Πι:ιiί-

μου ΙΧ;Ι, . 
ΆξQς, "ι' 41:6λ. Κρ'ijτη,. 
"Αξυλις, 11' χώμη Δι6tkι'. 
.. Αξυλος, 6' 1ΙΥιμΦν θρ,ΧιΙν. 
Άοιδή, "ι' μΙιχ τιilν ΙΙ:ουσιΙν. 
"Αονες, οΙ' ιίρχ. "iί1: . ΒοιωτΙΙΧ,. 
ΆονΙα, "ι' 1:ό ·6ριιν. 1:ILfjILιx BOICll1:kc,. 
Άόνιος, α, οψ-ΒοιωTlκός •. 
"Αορνος, 'ιι' δν. κ6λ, 'ΒιςιΙρου. λ&-

μνη, Χ.Ι. 
Άοροο/, οΙ' l8νο, · lχυ8ι_όν. 
Άπαιαός,1Ι (χ, Παιόός)' π6λ.lΙΙυσ(χ,. 
Άπόμα, "ι' συι;. ι.λ,ύχου. 
Άπόμεια, "ι' · δν, διιχφ. πόΑιων. 
.. Απαρνοι, οΙ (Χ. Πόρνοι)' λ .. π«ριlr. 

1:τ,ν ΚΙΧCJκΙ«ν 8iίAιx0CJ4v. 
• Απαρόται, οΙ' lθν~ lJιρ~\χ6ν, 
Άπότη, ~. βιι.i. ΚΡOCJCί!ποκοΙηCJΙ' 4-

πiί1:η" 
Άπατο6ρια, . τι.i· 'ορτή 'ν 'Α8ήΥ<ιΙ" 
'Απατούριος, 6' ΒiιΙ;iίντιci, τι, Χ«8' 

ob IΥΡΙΧΨι λ6Υον · 6-· 6ημ. Ι Χ.« . 
Άπότouρον, τ6' χ.ρ, 1:06 ΚφμιρΙου 

Βοοlt6ρου. 
. Άπότouρoς,'" (110 -ρΙο)' 'πΙ8,' Αφροδ, 
Ά~λλ"', 6' αf.Ι,ημΟ, ~lIIyριiφo" 

Υλύπτη, Χ.Ι. 
JΑm:λλlκων, 'οντος, Ι' "'δό~~ Ιρ· . 

Υιιιν- • Aριo1:o,ιiλoυ" 
ΆπεννTvoς, ι (x.-rvov,t6)·. δp.'I-iιx)., 
Άnερ6ντειo, 'fι' ΧΦ:ΙΙΧ '·ΗιτιΙ:;ου. 
ΆπεροντοΙ, OΙ'xι.i1:.τfj,' ΑπιριιντιΙ«" 
:Aπέσaς, .gγτoς, ι' δρ. ~AρyoAΙδo •• 
Anεσl:ιντιoς, Ι· i1tL8, Δ16" Ιχ.οnό, 

Υ<ιόν "'Ι '011 δρου, ΆπjOΙΙHO" 
Άπήμaντoς.. 6' Ά8φ, l1'ιο.ι,lθρCιιΠΟ" 
Άπήμιος, ι (-όπι(ιμαιντoc;)' '1118. 

6ι~, . . . 
• Απημοοόνη, fj'Buy,-βlXeiKp, Kιx1:ρteιιc, 

. ΆπΙα, "ι·IΡχ.δν.Πιλοπ, Ι χιiι.ΦρυyΙOΙS, 
'Απιδανεύς, δ' xcίτ •• Απ'ιχ,. 
"~ιδανό<;, δ' κότ. θe~"!Zλlcri. 

'Απlολςι, "ι' κόλ. Ο!ι6λοχιιιν 'ΙΤΙΧλΙιι" 
Άπις, -ιδος (-ιας), δ' ΑΙΥύΠ1:. 8ιό, 

r βΙΧCJ. 'ΆΡΥΟ .. , Ι Χ.Ι, 
Άπισόων, -ονος, 6' τιΙν Tριίcιtν τι, 

. Ι·χ·Ι. 
Άnι~ν, -ον0ς,6' rΡOΙILILCllt.·Aλ~ιx.ap. 
Άπ66aeμοι, οΙ' χώμη ΆΡΥ.ολΙδο;. 
Άποδοτοl, οΙ (Χ. -δι.ιτoll ' λιχ. Αίπιιλ. 
Άnoλλόδωρος, δ' δν. φιλοο., . o"tρCllτ., 

rριxμμ., yλυπτιiν, ρητ6ptι1ν. . 
Άπολλοκρότης, δ' υι. t .. p!ivνou Συ

paxoUCJciν ΔιονuoΙου 'toll vaaιoςjpou . 

Άπολλοφόνης, δ' χωμιχό, KOI'fjti". 
Άπόλλων, -ωνοςι ·6' &ι6" υΙΔCΌ, 

_ι A1I1:oll,. 
ΆπολλωνΙο, 'Ιι·ιτciλ:Βπι(ρ .• ΦΡUΥ.Χ.~. 
Άπολλωνιάς, .όδος, 1Ι-Άπολλω

νια Πισιδfaς Ι πόλο ΚU'1ηνιχtχη,. 
Άπoλλωνlδτιc;, -ιδος, "ι' Xώ:Acιoυ

ρ(lιιν · 1 λΙμνη lιIuCJIιx,. 
Άπολλων/δης, δ' δν. ποι • •• Σμύρ

νη, Ι χ,Ι, 

Άπολλώνιον, τ6' ιίχρ, Λι6Uη, , Ι · νιχ6, 
• Α·π6λλCιινο,. 

Άπολλώνιος, 6' δν, ΠΟl., μciyoυ, φι· 
λΟCJόφου χ.l1. 

ΆπολλωνΙς, -Ιδος, 11' π6λ. Λυ&Ι«ς;. 
',Δπόλλωνος πόλεις, «Ι' διio π6λιι. 

Alyurttou, 
Άπόμυιος, 6' ίιτΙθ. Διό, ίν "Ηλι&ι. 
Άtιόoτανα, τά: χωρΙον ΠιροΙιχ,. 
ΆποστροφΙα, 11' 'ιτΙ8. ΆφροδΙτη" 
ΆπouλΙα, -Ij. χώριχ '1τ«λΙ«, . 

-' Αππιαν6ς, δ' ΙΟ1:0ΡΙQΥΙ;: Αλε'ιχν&ΡΒύς;. 
"Αππιος, δ'Ριιιμ. τι, i, ου -ΙjΆππΙ« δδ. 
ΆπρΙης, ·ου, δ' υι. qτCΊμμιo,. β«οι· 

λι~ Α!Υυπ-.:ου. 
"ΑπΡΘ<;, . -Ιι' π6λ. θρcjχ'fjς;. 
Άπτέρα, -Ij. πόλ, Kpijt'l),. 
-Απτερος, 11' ίπΙθ. θιιϊς; Ν ΙΧΤΙ, 'ν Ά8. 
Άρa6Ια,'Ιι·CJUΙ;.τοiiΑΙΥι!ΠΤΟU 1,''1 χώρ«, 
Άρό6ιον δρος, -.:ό· δρ. Άρ«δ. x«1:ιIr. 

μfjχο, Άρ«6ιχοϊΙ Χόλπου. 
'Αρό6ιος, . δ (χ. "Αρα6ις, .ιος)' ΠΟ1:. 

lΊδρωcιΙ«, 'ν ΆσΙq.. 
Άρό6ιος κόλπος, δ' δΆριχ6ιΧ6ς; χ6λ. 
Άρό61σοα, 11' 11 ιix 'Σ~ς; • Αρ«6Ι!Ι" 
Άρα6Τταl, οι' οΙ X~1:. 'Σ~' rιδρCllO(ιχ, 

(ώ, oIxollrta, IιlρΙ 1:όν π .• Aplll6\y) • 
"Αρα6ος, δ' βλ. "Aρaψ. 
Άροδήν, 11' π6λ. Κρή.τη,. 
"Αραδος, -ΙΙ' νfjcι, Iv«Y1:I ΦoινΙx~, 
• Αραζ Ι;:, 'ιι' ιι:6λ. Π6ν1:ου. 
"Apι-,t6oς, 6' ποτ. 'ΒαΙρου. 
Άραι8υρέα, -ΙΙ' π6λ .•• · χώ.lΙιλοκον, 
"Αρααα, 'ιι' κ6)., 1:ouot«vfj,. 
• Αρακος, 6' ιl, ~ιIν 'lφ6"ρcoν ΣπΙΙρ, 
Άρακυν6ιός, -όδος, 1Ι · ';πΙθ.'Α&rjνl,. 

. Άρόκυνθος, 6' δρο, . Α!οτωλΙιι" 
• Αραξα' κ6λι, ΛυχΙιι,. 
Άρόξα.,οι (χ," Aρaξoι)' 1.«. ΊλλυρΙιι" 
Άρaξrινή, fι~ lιίι; • Αρμ.νΙ«ς;, 
Άρόξης, -ου, 6' δν. ,.;οτιχμιΙν δ\οιφ6-

.ρcoν ·Xlll"..,. . 
"Αραξος,. 6· AIφCitτ. 'Axιxt«, Πιλοκ. 
"Αραρ, -ορος, 6' 'ποτ. Τιχλλ(ιχ,. 
"Αραρος, 6' 1101:, E~άtll:. Σαιρμ«οςΙ«ς;. 
'AΡΑΡΏC;, 6' 1ΙΙΙΙμΙχ6, ποι,l·τή,. 
"ΑΡος, ·-aνfoς, ~' fιρcII' .λι06ν~,. 
'Aρόσnης, -ou, ·6' 18'1 ,Uyaνciν Πιρ· 

cιιilν '(ι,. 

"Αρατος, Ι· ·δν.-1SOΙ" .Otριχτ,, · ιι,1, 
ΆρουσΙων, -ωνος, δ' π6λ. rcι:λλΙιχ" 
Άρόφεισ, 11' vfjo. · ΚαιρΙΙΧ" 
ΆΡαφήν;, ·Ι\νος, Ι· &fjILo, , Ατ~,ιιfj,. 
"Aρ<;Jx8oς, 6' 1UI1:."ΗκιΙρου. 
Ό.χραχναΥον, ,1:6' δρο; !AρyoAtao,. 

'Αρόχνη, 11~ 8uy. '1&μονο, μaτιιμoρ· 
CfCllDItoιx ιΙ, Ι;.lΙφιον υπό ΆιηνΙΙ,. 

'ΑραχωσΙα, "ι' 'κaιρχΙσι Πιρt Ι4' . . 
'ΑράΧωΤ.ος, δ ' ι:t01: •. χ. ιι6λ. llaPCJLιx,. 

, "AρQψ, -ρ6ος; δ' δ ιιiί1:,' Α.ρ«δΙιχ," 
"Αρ6α, 'ιι ' Μλι, 'A)tCk.tcr,. 
Ά~άκη. -ΙΙ. .π6λι, ·Κιλ 1:ι6,1ρΙ." 
·AρiSόKης. δ' , JιxCJ. ~ AoCJuiILIIIν Ι Kfj-
. . δο, 9«ψiίπη," 

. Άρ6όνιον, '1:6' π6λ. Q6v'tou, . 
'Αρ6ι;λη. 11 (x.-έλaι,cιΙ ).οπ6λ.ΚιλιχΙ.,. 
"ΑΡ6ηλα, 1:ΙΙ' πόλ. 'AcιoυρΙiιιν Ι -Χώμη 

Πιχλ«ΙCJτΙνη" 
. ίΆρ6ηλος,δ 'ΙΙ, tιiiv ω!llι.1:όβ -ΑΙyUπ~ 
.. Αρ6ιος, 6' ίπΙ8. 6ιό,. 
"Αρ6Ιζ, -ιος, 6~~Aρ06ις. 
Άργα&:Τς, οΙ ' μΙσι τιiiν _ρΥ.ΙΧΙΟΤ, ,υ-

λιiiν τ~, Ά nιx.fι'. 
'Αργότον δρος, 1:6' δρ.KιxΠltιxIloxΙ!I;. 
ΆΡΥαΤος, δ' · υι. Άιιιαλλ. Ι υΣ. 'ιχο. 

Κ«χ, ΦιλΙπ. Α' ·Ι ιillιλ, ΦιλΙπ. ΒΌ 
ΆργαΤς, -!δος, .11' vtjoo;; τιiiν παrιρoι-

λΙων ΛυχΙΙΧ,. 

"Αργαλος,Ι' υΙ: λΡ.ύΧλ«, βιχο. 1:πιiΡ1: . . 
Άργσνδωνιον δρος,τ6·δρ.ΒιθυνΙ«;. 
Άργαν8ώνιος, Ι· βιΖο . 'ι~' 'ICJποιν. 

Τ«ρτηοοοϊι. 
Άργόντη, 11' π6λ, 'Iνδιx~, . 
Άργεό8αι, οΙ' λιχ . 'Apx!lIlI« •. 
ΆργεΙα, 11' θυΥ. Άι,ριίοτι;υ Ι κ. Ι. 
ΆργεΤος, δ' δν. διιιφ. προοώΠCιιν. 
Άργειφόντης, -ου, δ' ίπΙ8. Έρμοll, 
Άργέλη, "ι ' μΙ« των 8υΎ.ΤΟίΙ θa1!ΠΙΟΟ, 
ΆργεννΙς, ·Ιδος, ή' ίπΙθ.'Αφρ01lΙ1:η" 
"Αργεννον, τ6' _χρ, ΊCllνΙ~ Ι ιixρ. 

Σιχ_λΙιι,. 

-Αργεννος, 6' υι. Λιύχωvo" ιίπ6Υ. 
• A"iίμ«ντoς; • 

Άργεννοοσα, fj'=ΆΡΥινοGσα, 
Άργεντόρατον, τ6' nciλ.Bιλy. r«n. 
Άργέστης, δ' ι~ 1:ιiiν ιiνίμCllν, υΙ 

'800,. 
'Αργεύς, ·έως, Ι· ιΙ, τιΙν ΚιντΙΧόριιιν, 
"Αργη,ή ·θυΥ. Δι6" Χ61,'Ι) .ωνΊπιρδορ, 
"Αργης, .-ου, δ' .ιΙ, ",ων ΚυΧλιίιπων. 
-~.ργιλα, · 11' π6λ. Κ«Ι'.Ισι,. 
ΆΡΥιλεωνΙς, ·Iδoς,~· μ-ή . το!) ΒροιCJΙ&. 
"Αργιλος, 'ij. -ιι:6λ, Kιxxιδo~, 
Άργινaoσα, ~. πολΙχν,! '111 .1"1: 

των. Ικομ, 'IήCJ~ν. 
ΆΡΥινο<ίΡαι, · ΙΧ! (1C, ·οσα)' ~ριtς 'IIfj

ΟΟΙ . μl"laι,ύ AjCJ60u Χ. AtoAlto" 
ΆΡVιόfW1; 'ιι' 811Υ, Νιιλου, -μ~, ΚΙ

δμου Ι νυμφη. 
'Αργιόπιος XQρoς, δ' μ6ρο, 1:fj, 801. 

άιτΙιι,. 
'!Αργιος, 6~ It, τιΙν 00 υι. 1:06 ·AΙyύιn. 
ΆργιππαΤοι, οΙ' lθν" Σ1ιυ8ιχ6ν. 
-ΑΡΥIΟ9Ο, 1Ι·Χ!ιιρ. θισoιxλΙoιs • 
ΆρΥόλος, ·δ~='AρνεΤoς • 
ΆργολΙς, ~Ιδoς, 11' ·ιiKΙΙΙ;Χ, BaAonov, 
ΆργΘνaϋται, .οΙ' ·6 ·ΊΙΙΟCιιν χιιΙ οΙ 

"Ι1:' ΙX!}'tOO ~ρ .. , οΙ · aλatiO!lY'tI, 
.. ιΙ, ·KoλxΙ&aι ιie ΊωλΧΟIl' 

"Αργος, δ' ι.ί, Δι~. βιΖο:ΑΡΥου; Ι τ6 
τιil,ΙΙ" «~Α.δΊι!lv6ιττ·η,~-.χUlιιν Ιχ,&, 

"Αρνα:;, τό' πρωτ. '.ΑΡΥολ. Ι κ6λ. Ά. 
XOΙ~'Ι ~Hπ., θιοο. Χ. Ι. 

-ΑΡΥOUρα, 11' χCΙΙ:Ρ •. θιοοQtλΙ«~, 
~Aργυνyoς, 6'-" Αργεννος, 
'Αργυρδ, 11' 1I:6J .. Χ. ιτη'(')Ι . 'Αχaιf«" 
ΆργυρΙα, 11' κ6λ·. T~φ2.~o;, 
ΆργυρΙππα •. "ι' ιςόλι;; '1 τaιλΙ«;, 
Άρ'{Uρότoξoς, δ 'ο.·.I[Ι8, ~Aπόί.λισνo, . 
ΆΡ'(UρQΩν δΡσι;, τ6' δ _, . '10Jt2"ΙΧ,. 
"",ργυφtη, - ",·πό}; . "8λιι,0;, 
ΆργυφΙο, 'ij ' Υυνή 't!liί Aiyun •• u. 



Αργώ, .σΟς. '11' τό _Aotov τ8" 'Αρ· 
Υονσιυτ. Ι Ιιόων τοΟ 'Αlι.ταιΙων.1 κ.4. 

Άρ)'(jιoς λιμήν, Ι· λ, ν~o, Α!θαιλΙαι,. 
'AρδaλΙδες.. αιl, υΙ 
'Aρδaλιώτιδές, 'ων, αιΙ' '_Ιθ. ΙΙου. 

oιDν ('5λ. "Αρδαλός). . 
"Αρδαλος, δ' υΙ ΉφαιΙοτου, διδli,αι, 

. τήν λ«,;ρ . . τ8ν ΙΙουο.'ν Tρol~~νι. 
Άρδανlς δκρα, '11" «χρω,;, Λι~uη,. 
'Αρδέα, 11' ιiδλ,Λ/iτΙοu Ί~αιλΙαι,. 
Άι:)δtΡΙKKO, '11' xeμη Άοουρ. Ι χωρ. 

Σoυoιαιν~" . 
"Αρδησκος, 6' υι'ωααινoίl, _οτ, θι6,. 
Άρδηττός,Ι' λδφ. 'AB,IιIlpd! τόν 'Ιλιο, 
ΆρδΙa, 11' xιD, ΊλλυρΙαι,. 
'ApδIaroς, Ι, τόρ, ΠαιμφυλΙσι" 
"Αρδιον, τδ' δρ. Δαιλμ~τΙαι" 
'ApδoutVVQ, "ι' διίο. ΒιλΥ. rαιλλΙαι,. 
"AΡΔUες, οΙ' λαι, 'ΕλδιτΙαι,. 
Άρδύνιον, τδ' Μλ. Α!Υύπτου, 
"Aρδuς, .υος, δ' β«σ. ΛυδΙαι" 
Άρέ8ουοa, "ι' 8uy, Νηρiιιις; Ι μΙαι 'Ε· 

οπιρΙΙ:ιον Ι δν. πηΥων και! πόλιων. 
ΆρεΙσ, 1,' 8uy. Κλιιδιιου, μij .Μ'ιλήtοu. 
ΆρεΙα, "Αρειοι, Βλ, ΆρΙσ, "Αριοι, 
ΆΡεΙσ κρήνη."ι'ΚFήνη παιράt τιk, θήδ. 
Άρ(ε)ιοπσνΙτης, δ' δIKαιCΤΤ. Άρ. ΠιίΥ. 
"Αρειος, Ι' λόΥIΟ; ί, 'Αλι'αινδριΙαι,. 
• Αρειος Πόνος, ι· λδ" πγό, Δ, Άθ. 
Άρε/ων, -ονος, Ι' (ππo,'.1δρrλoτoυ. 
Άρελάται, αιΙ (κ.-τον, τδ)'πόλ,I'αιλλ, 
ΆΡεΟΙος, Ι· ι!, τφν 30 τυρ, 'ν Άθ, 
ΆΡξ:οτορΙδης, Ι' υΙ'Αρ'οτ., δ'ΆΡΥΟ'. 
ΆΡέοτωρ, -οΡος, Ι' _αι, . • Aρyou τοil 

Π~νόπτoυ, 

ΆΡετaΙος, Ι' !cιιτρ, 'ιι Kcιι_Γ.cιιδoxΙαι" 
" Αρέτaς, -ο, Ι· βcιιo. ΆραιδΙαι,. 
Ά~τόων,·oνoς, δ'των Τρώιον τι,. 
Άρεύς, -έως, Ι' βαισ. Σπrλρτη, Ι Χ.4. 
ΆΡεών, ι' _οτ. ΠιρσΙαι, .. 
"ΑΡεως (.aς) πεδΙον, τό' τόπο Ρώμη;. 
ΆρηνονΙς,'ιjΌόl;.·ΑμπuΧο"μij.ΚόΦοu. 
ΆΡηιός, ~ (ΒΟο/λεισ)' "ι ·Aμαι~ιίιν . 
ΆΡηI8οος, Ι' βαιο, Boιιuτ." Αρνη,Ι Κ.4. 
ΆρηfΛUΙCoς. Ι· "ιΥ, ,;ων 'ν ΤροΙιι: 

. 8οιωτων Ι δν. Τρωό, τινο" 
Άρήινος, Ι' οαιτριί_η, ΦρυΥΙαι", 
Άρήιος, Ι' υΙ ΒΙαιντο" ι!, των Άρ

ΥονιΖυτων, 
Άρήνη, 11' θυΥ, Ol~λoυ lπδλ,·Βλιδ . . 
"Αρης, -εως (χ,·εος), δ' υΙ' Διό" Oι~, 

πολ'μου . 
"ΑΡης, ·ητος. δ' φροόριον E~δoΙαι,. 
Άρήτη, "ι' out;, Άλχινδου Ι oUI;. ΔΙω· 

νο, 'χ %lχιλΙαι" 
Άρητιάδης, Ι· υΙ , ·Apsco; Ι Ι KiI· 

χνο, Ι Ι Ν Ιοο" 
ΆΡητιός, ·όδος, 11' νΤιοος; Πδντου, 
"ΑΡητος,δ·υΙ.Ν'οτορο, Ι υι.Πριάμ?υ .. 
"ΑΡ8μιος, δ' π;.ό'ιν, Άθη·ι.ίν Ζιλιί;. 
Άρ/α (Χ. -ε/α), "ι' ίπιιρχΙ::ι Άc:ιΙαι,. 
Άρ,α6ΙΥνης, ι' υΙ Δ~ρ .• νΙΧύΙΙFΧ.ΠΙfoc:l. 
Άριό5νη, "ι' Ouy. ΚΙνωο; Κρήτ. Ι Χ.4. 
Άριατος, Ι· ocιιτρCΙ_, ΣCΙρδ.ιων, c:ιτριχτ , 

Κόρου. ' 
Άριόκης; Ι' OtFcιιt. K«ππιx~oxΙαι,. 
Άριαμένης, -ου, Ι· υΙ ΔιχριΙου τοσ 

'rc:ltlic:l_ou. 
'Αριανή ί "ι' ίπ«ρ'ΧΙαι Άc:ιΙαι,. 
'Αριαν6Ιδης, δ' <;ων Βο,ΙΩτφι τι" 
'ΑρισνοΙ, οΙ' xdt.t1j, iItιzpx.'APIIlv1j" 
'Αρί6ντας, Ι· β«c:I . Σκυθων. . 
'ΑριοπεΙόης, -ου, δ' βιac:l. Σxυ9ιiiν. 
'Αρισρό8εια, "ι' πόλο Κιaππ::ιδοχtιa" 
'Αρ,ο;:>ό6ης, δ' βιχc:l. Kιa __ αιδ. Ι Χ.Ι. 

·Αριορόμνης, Ι'των iπto.J:IIPowv. τι,. 
·'Αριόοπσι. οl'λιa,ΔΡCΙΙΥΎιιχ .. 1j, ίν Πιρο, 

Άριόοπη, 'Ιι. ήδλ, Δριayylιaν, .ί~ ΆοΙιι:. 
Άρ,όσ.πης, -ου, Ι· οΙ ΆFτιa;.ρξ;οu 

K~ήμoνo" 
. Άρl6σζoς, Ι· 'rpuv6, τι; .c:lυνaιμό-

Τ1); xIl'tdι ΔαιριΙου το,υ 'r.:ιt<Σc:ιπΟU, 
Άρι8aΤος, Ι' ΒCΙΙoιλ, KιaΠMδoxΙαι, .. 
ΆρινοΤον, τδ' _δλ. 'IV~IY.ij,. 
ΆρΙ'{νωτος, δ' Ά8. χιθ<Σρψδό. 11ι.1Ι . 
ΆριΟΟΙος, Ι' υι. ΦlλΙιι_ου KιxxalJ. 
Άρ/δωλις, -ισς, Ι' τ~ρ~ν. _δλ. 'Aλιa· 

ti<iyeCIIV iν KιaρΙ,. 
ΆρlζάΥΤΟΙ, οι' λαιό, ΚηIJΙιχς;. 
ΆρικΙα, -Ij' ' _δλ, Λαι~Ιoυ ίν ΊτιaλΙ" 
ΆρικΙνη, "ι' '_ΙΟ. Άρτίμι~o;. 
"Αριμσ, ,;CΙ· πιριοχή ΚιλιχΙ<Σ" 
Άριμσσno/, οΙ' lθνο, ΣκυθιΧόν, 
Άριμένης, Ι·-Άριαμένης. 
ΆρΙμινον, τδ' _όλ:Ομδριχij, ίνΊ';<Σλ, 
ΆρΙμινος, δ' ποτ, Ί~ιxλΙ~,. 
Άρίμμος. δ' οιχτράιιη, Σορ!ΙΧ" 
ΆρΙμνης, 6' των Πλιχταιιίων τι,. 
"Αριμοι, οΙ ' μυθιχό, λ<Σό, ΆοΙιχς;. 
Άριο6σρζόνης, ·ου, δ' οιχτρ, 'IcovI'L' 

1(, Φρo.yΙιaς; Ι ατριaτηyό, Διaρι,oυ, 
"Αριοι, οΙ' οΙ ΧΟΙτ. iItιaFX- ·"'ρΙ~, · 1 δν. 

Κήδφν. 

Άριόμσρδσς, Ι· οΙό, ΔιaριΙoυ Ι δνο· 
μ<Σ δl(Σφδρων πιρc:lων ΟΤF<Σ'ι.ηΥω ... 

-Αριος (-ειος), δ ' _οταιμό, Ά.,Ιιa,, 
ΆριαuσΙα, ή' πόλ, χ, _ιριοχή ΧΙου, 
-Αρις, -ιος, Ι· _οτ, Mιoc:lTινΙιa,. 
Άρlo6η, 11' οόι;. ΔαιρlJΟΙνου Ι OUI;.fipICΙ· 

μου Ι δν. πδλιφν. 
"Αριοδος, δ' ΠΟΤ, θl,ιfιιη" 
'Αριστόν'ι'ελος, Ι· ΠυΟΙΙΙΥδρ, 'χ Ku· 

ρijνη,. 
Άριοτανόρας, δ' τόρ, Κιλήτου Ι δν, ' 

l1λλων τυράννων, 

. ΆρισταΙνετος, .δ' ίΠΙιΙτολΟΥράφο,. 
ΆρισταΤον, 1:δ' κόλ, Λι6uη,. 
ΆριστσΤος,l·οι. 'Ακόλλ. Ι ήΥ. Κύπρ. 
Άρlσταιxμaς, Ι· φ!λο, Φιλ . Μιιχε'" 

" ΉλιΙιa" 
Άρlστανδρoς, Ι' μιίντι, ίκ Τιλμιο· 

ooD Ι Υλό_τη, Πιiριo;. 
ΆρΙστορχος, Ι· _ιρΙφ. rριaμμ. Ι ci· 
- οτρον, Ι 1(, ~ 
Άρlστoς, Ι' υ!. ΠορΟάονος; , 
Άριστtας, Ι· ΟΤFαι1:, Κορινθ, Ι-ο:η. 

ος7ι, 6 αιιωνο, _, L 
ΆριστεΙδης, ·ου, δ' c:ltfoιzt. χ, πολιτ. 

των Άβην., δ δΙκιχιο, Ι χ. Ι . 
Άριστεlδης ΑΤλιος, δ' ρijτωρ χ, QO

φιc:lττ" ίΧ 8lθυν. 
Άριστερα" ιaΙ' ν~c:lo, _ιaριx)Jcov 'Αρ. 

ΥολΙδο,. 
Άριστεύς, ~ως,δ'νιaύ::ιρ.Ko;.ινθ.1 χ.l. 
Άρ/οτιππος, δ' θιc:lσΙΧλό. , του Υίν. 

'AAIuιalJwv Ι φιλ60. Kur"lj 'j~ro,. 
ΆριστΙων, ·ωνος, Ι ' 'πών, 4ρχων 'ν 

Άθήνιal" 
Άριστό6ouλος, Ι' oτριaτ. κ, Άλι~. ·1 

β<ΣΟ. 'IoυδιaΙαι, Ι χ, 11, 
ΆριστονεΙτων, ·ονος, Ι' ιΙ, των 

Τυριχννοχτόνων'ν '.\0, (βλ, Άρ
μόδιος) Ι Χ. 11, 

Άριστο:t~νης; -ους, Ι' otFιa τ, 'Ae'ljY. 
ΆριoΤOδr'\μη, "ι'μΙαι των Oυy,ΠριCΙμoo , 
Άριστόδημος, Ι' ciκόΥ.'8ριχκλ. Ι βιχc:l, 

Kιoc:lηνΙιa, Ι Χ. 11. ' 
ΆριστόδΙK~, Ι· Ρδδιο; ιιοιητ. Ι Χ, 11, 
ΆριστoκλεΙδςJς, -α, δ'- Όλυμ_ιον. ί; 

.1!ΥΙνη" 
ΆριστοκλίΊ<;,·έ~,ΙΎλό_τ,l"αΤFαι:t" 
'. ρήτΙΩΡ, φιλδο. χ. Ι. . 
'Αριστόκρότης, -QUς, δ' β(ΣΟ, • .1ρ-

xιz~Ιαι. Ι oτpιa~. '.18ην. Ι Χ, Ι. 
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Άριστόιφrτoς. 6' -. ΑυοΙΙ-.διιου, 
Σπιaρτιιiτη-. 

Άριστόκυπρος, Ι' ΒCΙΙ~ klcιιμo J[6πρ. 
Άριστόλαος, δ' !;.-ΥρΙΙφο, Ά8ηνιaΤo-. 
ι Αριστόλεως,. Ι: τφν θαιοΙιιιν ' ΤΙ'
Άριστομό)(η, f)' μΙαι οςων Ιoy, -ΠρICΙ-

μου Ι «διλ, χ. ouι;. 1:υρ. Ευραιχ. 
Άριστόμαχος, δ' οΙ, TιaλαιoO Ι "ιΥ. 

Ήριaxλιιδων. 
Άριστομένης, .ους, Ι' oτρcιιτ. Κιο

οηνΙ<Σ; Ι νιxύιaρx. ΔιaριΙoυ Ι 1(,11, 
Άριοτομήδης, -ους, Ι' θιoc:lιaλδ" 

C:ΙΤl'αιτ, Δ~,.ιΙoυ, , 
Άριοτόμνηοτος, Ι' 'πΦν. IIpxlllv ίν 

Άθήνιaι,. 
ΆριοτοναΟτ.:ιι, οΙ' π6λ , "Axottιz;. 
ΆριοτονΙκη, .". Ι'ριιιa 'A_c;Hwyo,. 
Άριστόνικος, Ι· ρήτ . 111. πολιτ. Ά· 

θηνιaΤo, Ι tup, ΙΙηθuμνη; Ι Χ. 4. 
Άριστόνοος, Ι' ιΙ. των 50 υι. A/yu· 

πτου Ι Χ. Ι. 
Άριοτόξενος, Ι' φlλ6ιΙ.'Χ Τάριχν· 

το, Ι 1(, 4. . 
-Αριστος, l'iatOfolOYP, )[.'Αλι;, Ι Χ. ΙΙ. 
Άριστοτέλης, -ους, Ι· _ιρΙφ, ΆΟην. 

φιλδο. Ι Χ. 11, 
'Αριστότιμος, δ' υΙ ,ΔTιμιaρ.,,;όρ:8λlδ . 
Άριστσφόνης, -ους, Ι' Ι πιρΙφ. χω· 

μllCό, · των Ά-8ην4i)ν. Ι rραιμμιaτ . 
'.11';.1 χ,l. 

Άριοτόφαντ"" Ι'oτραtτ.'Axιaρνάνων, 
ΆριστοφιλΙδης, -ου, Ι· "ιΥιμων Tιi

ραιντο;, 

Άριστόφιλος, Ι· ίπών. lρχOlν ΆΟπν, 
ΆριoΊ'oφQν, -QVToς", Ι' δν. ΆΟην. 

~IΩYΡ" ρήτ. χ. 11, 
ΆρΙoτυλλoς,Ι'φιxίiλo, πolητ.iν'.1Oήν. 
Άριστων, -ωνος, Ι' βιao. }:ιτCΙρτη, Ι 

ιιιχ, ΠλCΙτωνo, Ι 1(, Ι. 
ΆΡιστώνυμος, δ' vιauιap. Άβην, Ι βι· 

δ1ιοθηΧάρ. Άλ';(ΣνδριΙαι" 
'Αριφρόδης, -ου, Ι".18ην .xlθotρφδ~ 
'ΑρΙφρων, -ονος, δ' Kdx. 1(, ciδιλ. 

ΠιριΧλ'ου, Ι 1(, Ι. 
Άριων, -ονος, δ' λυρl~ 1(ΟΙ,l", .. 

Κηθύμνη, Ι χ,l, 

"Αρκαι, αιl·-"Αρκη. 
Άρκσδlo,"ι'Xιίι, Έλλ~o, iν DtAottov, 
Άρκός, ·όδος, Ι· ul. Διδ" , βαιο. Άρ· 

xιx~Ιιa, Ι xdlllv '~X1:αιΙιoνoς;, 
ΆρκοοΙδης, Ι' υΙ. 'AρxιilJo" Ι '1:ιao~, 
Άρκέας, -ου, Ι' Oυ8cιιy6ριlo, 'χ TCΙ

~«'V'tO .. .. 

Άρκειοιόδης, -συ, 6' ι Λσι'ρτη" Itι&. 
'OIJUc:lcJ'CO, "(υΙ. τοlJ '_oμ,~. 

ΆΡΚ,εΙσιος, Ι' υΙ. Διό" Πι', Aιa'ptc.u. 
1I:CΙ_. 'OlJuoo'~, 

ΆρκεοΙλόος, δ (χ. ·λεως, Χ. -λος)' 
oτριaτ. 8οιωτό!ν 'ν ΤροΙ, Ι δν, , 

. βιχc:l, Kυp"lινη, Ι φιλόο, Ι χ,l1, 
ΆρκεσΙνη, 11' _δλ •• Αμοι;,οσ. 
"ΑΡκευ8ος, δ' Π9Τ, Σo~Ι~,. 
ΆΡκεύς, ·έως, δ' Π'ρση, oτριaτηy~ 
"Αρκη, 'ιι' 8uy, θιaύμιaντ~ Ι κόλ. Φοι-

νΙχη,. . 
Άρκιρόεσσα, ,.,.' _δλ, Πδνwu, 
Άρκόννησος, '11' Ιρημο, vij~, '&'ΙΥ, 

Π ιλ Ι ν~ιI. πoφιaλ. KαιρΙιa,. 
. Άρκτεύς, ·έως, Ι' ΟΤΡ!lΤ, Α!Υ:υπτΙaιν 
ΆρΚτΤνος, 6.' ΠΟΙ,lτή," χ Klλ~τoύ. 
," Αρκτος, Ι' ιι, των Κινταιόρ.ΙΩ'l. 
Άρκτοφόνος,δΊ!' τ6lν χυν.'ωρΙωνο, 
-Αρκτων δρας, οςδ' ΚΙχρ9tο. ΙΙυοΙαι" 
"Αρκυο, "ι' χόφν ~AxτιaΙωνo,. 
-Αρμα, -οτος, '1:6' χιίιμτι 8οιωτ" '.1ττ, 
Άρμoμleρηc;, -ου, Ι· utb; ΔΙτlδo~, 

oτpcιιτ. ΠaΡοων, 
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ΆρματΙδης, -ov, 6: e.oIτιI~, xΘI,;iJp 
, A,eupItIi!50U. ' 
ΆρματoQς.-oϋγΤo<;, 1)."π6λ. τρφΙΙδο,. 
ΆρμένΙ;, ' 1)~ Χώ.χ.λ,μ. UaιfXΘIyovICI\,! 
ΆρμενΙα, 1)' χCΊΙραι 'ifj, '&οΙαι,. 
Άρμένlον; ',;6: Π6λ. ~ιooαιλΙαι,. 
Άρμένlον' όρΟς, :ψ " δρ. ΆρμινΙΙΧ" 

guv'x~taι Τιχιiροu. 
ΆρμΙανα, ,;ct·n6A. tciv UιxpeuιxImv 'Αο. 
ΆρμΙνlο<;,6' OtPΙXt . rιρμαι'ν6)ν. 
w Aρμνης~ -ου, δ' ΙΙπ6Υ. Kupou, •. πρό

παιπ. ΔΙΧριΙοι) 1:011 ΊοtctCJπόιι. 
'Αρμόδιος, 6- φι. ''ΙΙ.οuνωμ. Άριοτο · 

".Ι1:0νο" ,;u~cι.vvo.tQvo, . ' 
Άρμοζlκ"', "ι' πόλο ΊιJηρΙcι.,. 
Άρμοκύδης, -ou, δ' 'l:civ Φοιdω,V tL,., 
ΆρμονΙα, "ι' οΟΙ;. Κctδμοu,, 9tιΥct'l:ηρ 

W Αι-ιω, χ. Άφι-οδΙ'ι:η,_ 

ΆρμονΙαl, cι.Ι · tQItO, Άρ.αι~~I!I,. 
ΆρμονΙδης, 6''l:civTpcblllv <,;" Ι μοι)ο. " 
Άρμόσατα, 'ι:ιχ. πόλο μ8'1:cι.e~ ΤΙΥΡ . χ; , 

Eufpct'l:ou. 
• Αρναl, ιχτ· πόλο Xcι.λ.,δ'x9), . 
ΆρναΤος, δ' 'πιχΙτη, ίν ΊθΙΙ.ΊΙ Ι )I . ιi. 
• Αρνη, 1)' euy. ΑΙόλοΙ) Ι δν, πόλιων. 
• Αρνισσα, "ι' πόλο Π«'όνΙ~, 
• Αρνος, 6' ItOt. 'EtPOUpIΘI" 
-Αρξατα. "ι' πόλο ΆρμινΙcι.ς;. 
Άροόνιος, δ ' IτOt. ~Aρxcι.δΙcι.ς;. 
'Αρ6ερνοι, οΙ' βλ. Άρούερνοι. 
Άροεύς, -έως, 6' 'πΙθ. Bιt.xou. 
Άρ6η, "ι' ΙΙρχ. δν. π6λ. Πcι.τρ6)ν, 
Άροίιερνοι, οΙ' λαι. rιxAXIcι.II. 
ΆρούπεΙΥον, τό' n6A • .'IXXupI~, 
Άρπό'{ιον, ,1:6' χωρ. ΚυοΙΙΧ" 
"Αρπα'{ος, 6' OtPΘIoς. Δcι.ριΙoI) Ι χ. 11, 
Άρπαλεύς, -έως, δ' ιΤς; 'l:civ 50 υl. 

';00 , βαιο, • Aρxcι.δΙιxς; AUXIXOYOIi. 
ΆρπαλΙων ,~νoς,δ'Bo,. ,Πcι.φλαιy.x , I1 , 
"Αρπαλος, 6' O'l:pΘI';. Κ. 'Aλ~., "ιΥΙ' 

μών BcxιJιιλ6)νoς;. 
'Αρπαλύκεια, fj' π6λ. ΦΡUΥΙcιι,. 
Άρπαλόκη,l)' e!ly. Κλυμ'νου Χ. Έπ,

XItO,l:Yj,. 

Άρπόλυκος, 6' υΙο 'cι.o"ApXClleI., Δυ · 
xctovoς; Ι χ. Ι. 

"Αρπασος, 6' ΠΟ1:, U6vtou, KcιιρΙαι,. 
"Αρπινα, fj (χ. -ννα)' 9tιy; ΆοωποΟ 

Ι π6λ, ~Bλ,δoς;. 
"Αρπινα. '1:4' , π6λο Δαι,;Ιουο 
• Αρπιννα, "ι' βλ •• Αρπινα, 
ΆΡΠOKρότης,·ouς,6·8ιός; AIyuIτ'l:Imv. 
Άρπόξαίς, -ίος, 6' 'l:civ Σχuθων ,;'ς;, 
• Aρπuια, "ι ' π6λoΊ).λυρlcι.ς; t χllων 'Α, 

χuΙωνος;. 

• Αρπυιαl, αιΙ· 'l:ρι~ "αιl ,;fj, ιiνιμoΙ;ΙΙ· 
λ ης;,' Λιλλώ,'ωχυπ',;η; • . ΠοδΙΙρΥη. 

ΆρΠύρεια, fj ' 9tιy. Φ,ν'~. 
• Αρπυς, -uoς, δ' μu80λ. ItO'l:. Πιλοπον. 
"Αρρα, 1)0 .61, Ίλλυρ. i π6λ. ΣUΡΙCιις;, 
Άρρα8fα, 1)' -Άρα6Ια, 
Άρρέσται, οΙ, 1αι6, 'AoΙcι.ς;. 
Άρρι'ιτιον, τ6' π6λ. 'EtpoupiCII,. 
• Αρρητος, δ' ιτ, ,;ων "Ι Πρ,ΙΙμουΌ 
'ΑρρηχοΙ,ΟΙ'λ«, παιρ« 'ι:i)νΚcι.ιώτ.λΙμν, 
ΆρρlανοΙ, οΙ (Χ . -νό, 'I:!i)' χιίtραι χ , 

λcι.6ς; θρcμ. Xapoovijoou. 
'Αρριαν6ς,6'φ,λ60, x.Iowp,oyp. ,1χ. I1, 
'ΑρρΙας,·ov,6·ΙΙρχ.tορuφόρωνκ.ίΑλι;. 
Άρρι&τος, δ' βcι.o. ,;ων 'ν ΙΙcι..ιδo-

νLιJ AuΤX"lo'l:ιϊiv, 

'Apρύ6αc;, δ". 'ι:lΙν ΙΙcι.xιδόνων 'l:Ι~ . 
• Αρσα, "ι' .61. , Ίoπcι.νΙcι.,. 
ΆρoόKηc;, 6' mFOYjI; , ' Otpcι.'I:. Ι ιJCIIO. 

ΠιΧρ8ων Ι χ. Ι. ' 
ΆρσακΙα, 1) (Χ, -κη)' nρω'l: . IIYjet«~ . 

'Aραoμtνης, -ouν 6' υl. ΑαιριΙου '1:011 , 'APToύXΑC;,;ov, 6' ~'ρoη, oαιτρ. , .~.~, 
ΊΟ'Ι:ΙΙσπου. ' ' :Aρτ~μης, ~oυ,~· ycι.μιJΡό, Acι.;;a,IoIJ·. 

Άρσόμης, -ov,6' Ίται. 'rC!~onou Jul. Aρro6loς, δ' OtP!i,YIYO' ΑιχριΙοlι '1:00 
, Δcι.paIou Ι οΙ. . ΆΡ'~'~OI) Ι ko, " ίΌΌτΙΙοπου. ' 

'Αρμ.ν, Ι χ. Ι. ' Άρτ(ιλQς, -α, 6' πιΧ. 'Αρ,άtομ6νοu,. 
.. Αρσην, -ενος, " . κο:;; , Άρ~l«, Άρ, υμνηοος, ' fJ·rC6A. , ΔυχΙ«" , 
Άρσηνι'ι, fJ' 1I~Y'IJ 'Aρμι~ Ιcι.,. ' ' Άρτύνης:, -ου, δ' Ρ~. ΙΙήδων. 
• Αρσης, -ov, δ' οΙ ~Ap-,;CI\e'peoIi. ΆρτuνΙά λΙμνη, l)'Παι,Ρ« 'l:i)v ΚΟΙ;ιχον. 
Άρσινόη, fj·δν.πολλiίιν )'u't. x.πόλιcιiν Άρτύντης, '6' o;pcι.'l:ηyό, 'l:iίI"ν ΠΟΙ' 
ΆρσινοΤτης Νομ6ς,δ·Νομ .• ΙΥlΙπ-,;οΙι. XtUOlV 'π! :u,,~ou: ' 
ΆροΙνοoc;, δ' fJΥιμcb 'Ι 'rllv,~ou. Άρτυστώνη, ή'θUΥ.ΚUρ,.οUΙ;.ΔιχΡιΙΟU., 
ΆρσΙτης, -ου, , δ' acι.-,;pIXn:'ij, Πιρoιϊiν. Άρτύφιος, δ' υι. 'AptaιιJctvou , fJya-
Άρτα6αζόνης, 6' υΙ 'Aιxp.'ro'l:ι.tcιnou. μών rcι.Yδcι.pIm~ . 
'Αρτα6όζης,-ού, 6' οΙΤ'ΥρΙΙ~οuΊ βOlο. Άρτc:.ιΙCΓ\ς, "ov •. 6' βaιo. \ΙΙν ΊιJήρων. 

"Aρμιν!cι.~. , "Άρτωνις, fJ' euy; ΆP1:cι.ιJΙΙΙ;oυ, οό!;. 
. 'Αρτό6οζος, 6' fιyιμ; ΠΙΙρθων , 1Uρ- E~μ.νoιι,. 

οη, ocι.,;pctIt'rjς;, ,'APTώploς, 6' !ιxφ~, ~~youotOU, ix 
'Αρτό6ανος, 6' 8ato, Z6~oιι 'βαιο. , , ΣμΟρνη,. ' , 
, ΠΙΙρ8111ν Ι χ. Ι, ΆΡUόνδης, 6' Π'ρση" οιχ-,;ρ . ΑΙΥύ-
" Αρτα6ότης, δ' Π6ροης;, ΠOl. ~OIρναι· ' ntOU 'πΙ Kcι.μιJlIooίι, 

ι;ct8ΡΟU. Άρύ6ας, ·αντΟς, , δ ' ιτ, 'l:civ 'ίπισ, 
"Αρτα6ροι, οΙ' l8νο, ΊοπOlν,Χδν, ΦοινΙχων 'χ };ι~ιiί'ιoς, 
Άρτό'{ειρα, 1:« ("ι) ' πόλ ο ΆφριlC. J Άρύ6ας, -ου, 6 '=Ζ'Αρύμ6ας. 

φροοριον 'ΑρμινΙαι" Άρύηνις, -ιcς, ό' θυΎ. β.χο . AU&I2' 
Άρτα'{έρσης,δ' O'l:pcι.'I:. Άp-,;~~~~υ" 'AXuctttQU. 
Άρτα'{ι'{όρτα, fj ' πόλο 'ApμινΙcι.,. Άρύκανδά, tι.t· πόλ. ΛυιιΙcι." 
Άρτόεζος,6 (χ.-οζος). φΙλο,Κόρου, Άρύμα'{ΟΟς, δ' ΠΟΤ. K~λ,xΙcι.; , 
Άρταζώστρη, "ι' 9tιy. Δcι.ριΙoυ, 0111;;. Άρύμ6ας, -ου, δ' βιχο ,'Ηπ*Ιρου, Oatc;; , 

ΚαιρδονΙου. tfj. μη. ΚΙΥ. Άλι~, Όλuμπιct~ο;, 
'ΑρταΤος, δ' ' ,;dIν π.ρο8ν 'ι:Ι' Ι Αρχ, Άρύμνιον, -,;6' δρο; 'AχaιΤ2ς;. 

δν. Πιρoιϊiν. Άρύπη, , "ι. πόλο λίΎUπtοu. ' 
Άρτa<όηνα, 1)' κρωτ. ΆρΙcι.,. Άρύσης, δ' "Ιό; Όλ?φί;"νου,. 
Άρτa<όμα, fJ' 01lΙ;. Πtολιμcι.Ιοu. "AΡUτoς, ' δ' ΠυθΙΧΎό"Ιίό. '1:1,. 
Άρτακόμας, δ' ocι.';ρ. Κ.Υ. Φ:ΙΙΙΥΙCΙΙ'. Άρχό'{ο8ος, δ' υΙ' tup!ivv. ΣυρCιιχ. 
Άρτόκονα, '1:« (χ. Άρτακόανα Χ. 'ΑΎΙΧθοΧλ&ου, Ι Χ.4. ' 

Άρτακαύαν)' π6λ. , 'ι:ων ΠΙΙρθαίν . Άρχα'{έτας, 6' 'πΙθ. 'Αοχληπιοθ, 
Άρτόκη, "ι' ΙΙχρ . , ΚuΙ;Ιχοu Ι π6λ. , Χ, Άρχσγόρος, ~oυ; δ: ,λoχcι.γ6, '1:1' .~ 

λ,μ. ΚuΙ;Ιχοu. . "Α"Υούς; Ι Χ.4. ' 
' Άρτακηνι'ι Χώρα,fj' Πcι.ρ«'l:δt"'A.ριJηλιx. Άρχαιόπρλις, -εως, "ι·π6λ .ΚολχΙδο, 
, ΆρτακΙα, "ι·δν. πήyιlν':oι J,{uΙ;Ιχφ x.ιi, "Αρχανδρος, δ' υΙ 'Α.ΧΙΧ'όΟ, γOtμιJρό, 
Άρτόμης,' 6' OtPOΙ-,;; napoιlv. ' Διχνιχοί! , 
W Αρταμις, fJ' _W Αρτεμις. Άρxόνδρou πόλις, "ι' ιi6λ.AΙΎlIπτoυ. 
Άρτόνης, -ov, δ' ιiδιλ: Δcι.ριΙoυ "«ο. ΆΡXεόναqσα, ή' 'τcι.Ιρcι. -,;" 'χ Κο-

'Α.ρμινΙcII, Ι χ.l1. λο;ω" ο". 
Άρτόξατα,,;ι.t·πρφ,;.μιyΙΙλ.'AρμινΙcι.~. Άρχε6ότης, -~, δ· ύΙ, βcι.o, 'ApXClle. 
Άρταξέρξης, δ' δν. Ββ«ο. ΠιρoΙcι.,. Auxctovo,. 
Άρταξ}ας, 6' οcιι-,;ρ. Χ. βιxo.'AρμινΙcι.,. ' Άρχέ6lος, δ' ιΤ, tIiv ιν ΒUΙ;CιινtΙφ 
Άρταπότας, -ο, 6' ιuνοl!χο, K!ipou, Ισχυ;;ιϊiν. , 
"Αρτος, -α, δ' 'Icι.πoy,ός; t'" Άρχέ6ouλος; ιι· θηδcι.tο, 'nOtYjtij,. 
ΆρταΟκτης, -ου; 6' -ΙΠδμών ΣηοtΟ~. Άρχέδημος, 6' δημιιyOly~, 'ν 'AOi,-
Άρταφέρνης, ,οuς, 6' ι1διλ. *cι.ρ. Ι ': ν«,ς; Ι φΙ~6σoφ.0' Γ Χ.I1. ' " , 

ΙΙνιψ. Acι.p.x.ouo-,;pι.t-,; . Aι.tt,eO' Ι Χ.I1. ΆρχεδΙκη, 'fj' μΙcι. ''ι:ιΙ';60 8uy. θι· 
ΆρταχαΙης,-ου, δ·uΙ.'ΑΡ,l:ptΙΟιί, Cι1;Ραι't- σπιοΟ , 1 Χ.4, , 

ηΥΟIl 'IYδciv. Άρχέδlκος, δ:uΙ:ΗΡΙΧΧλ.~χωμ.ποιηt. 
Άρτεμ6όρης, 6·01:ρcι.-,;.Πιριiων Ι 'ΠΙΟ . ' ΆρχελαΤς, ,Ιδος, "ι ' π61. . Πcι.λcι. Ι σΌτΙ-
, Κfjδο,. v'l); Ιπ6λ. Kcι.ιιπcι.δox Ι«,. 
'Aρτεμlδωρoς,6·'Eφ'σ.yιωyρΙΙφ.lx;4. Άρχέλαοl,ΟΙ'φuλij i,iτωνΣι~uωνΙων. 

W Αρτεμις, -ιδος, ,fj' fj 8ιι.t, θυΥ . Δ,ό, , ·ΑρΧέλαος, δ' ιΙ; των όΟ ut .AIyuJttQIι 
.. Δη;οΟς;. ' Ι ιιΙ . Π.pδΙxxcι. Ι βcι.o , ΣπιΧρ. 1' .. 11. 

ΆρτεμισΙα, "ι' !ι«ο!λ. KCllρ~cι." 8uy. Άρχέλοχος, δ' υΙό, 'Aνt'ijvopo, ίΧ 
AuyeIiIίteoIi, ιe 'Α.λιχι&ρν. Ι οdΙ;UΥ' T"oΙcι.,. 
ΙΙαιιιocίιλoυ . ΆΡXέμαXqς, ΙΙ· ut. :ΒρOlχΧ,ο\l, Ι ,ut, 

ΆρτεμΙσια,,;ι&·Ιορ.'Α-Ρ1:'μ.'νΔι1.φοΤ,. ΠριιΧμοΙ) Ι Χ.4. 
ΆρτεμΙσιον, 'ι:ό' δν. δΙCιιφ. ι1χρωt. Χ; Άρχέμορος, δ' υΙ ΔuχοtiΡΥόtι ix Νι 
, νcι.ων (Άρ-,;ΙμΙδο,). , μ'ΙΧ' xcι.t '1:9), E~pueIx'lj,. 
ΆρτέμΙτα, fj' πόλο B«ιJυ~. Ι vfjoo,. Άρχεπτόλεμος, ,6' υι. ΊφΙ~oυ, "ι~Ι-
ΆρτεμΙχη, ΙΙ· euy. ΚλινΙόυμιΤCιιμορ' οχ ο, "Extopo;1 Χ.4. 

' φωθιΤocι. 6π6 Άπ6λλ, ίl, It-';'rjY6v., Άρχέστρατος,δ' Δοχρ6ς; 1:" Ι OtpΘI'l:. 
Άρτέμων, -ωνος, 6' xcι.xό,λυp'-πoι- Ά8ην. Ι ΠΟΙ. ix I'Ιλcιι, Ι Χ.4. 

'rj,l:Y" llμπoρo~. Άρχέτιμος. δ' otpcι.t. Κορινθ. Ι' cJuy,-
, ΆρτΙμας, -ο, δ' Π'ρση, ocι.-,;p,AuOIcι.,. ypcι.Cpau, .11 Σιιpcι..!)υOων. , 
ΆρτΙμπασα, fj·'nIQ.'ACppoδt-,;Yj'πσιpclι Άρχη'{έτης, -ov, δ' 'πΙθ. Άσχλη-

1:x08cιι". ' ' π,οll Ι 6πΙ8. Άπ6λλωνο, Ι χ. I1 , 
"Αρτις, "ι' "ι l\Ρ1:ιρον Δ,ιJιδo,; ΆρχΙα, "ι·θυy.'ωxιcι.νo", ι1~aX:(vctxou. 
ΆρτΙσκος, 6' ΚΟ'1:. θ~4xη, ρ'ιιιν e,ιIί ΆρχΙας, -ov, 6·ΙΙπ6y:BpαiXΛ. Ι Ιπών. 

,l:fj, χclιρcι., ,;ιϊiν -oepuClo6)v. Ιρχ. IνΆθήνCιιΙ, Ι eYjιJcι.to, πο),'μ-
'Αρτ6νΤη<), ,6' υΙ ΙΙ«ρδονΙο." Ι Χ.Ι . «ρχό, l1:ραιΥ. ΠΟΙΤι'-,;ή. Ι., Ι . ' 



'Aρχf6ιoc;, 6' _- Ισιτρ~- τι, Ί rpspps,;., 
ιιΙ Π';OλlμCΙΙOΙΙ Ι .. Ι. -

Άριχlδσμoς; 6~ δν. πολλ6Ίν βcιο.Σπciρ . 
ΆρχιδημΙδης, -ου, 6' 'πών. IΡXaιν 

'ν 'Alijys,,; 

"Ασπα, .". πόλο ,;ΙΙν Πιi,,8aιν. 
Άσπσδώτα πόλις, "ι' π6λ. Σχιιθ6Ίν. 

. Άσπόδανα, ,;ιi· πόλο Π'''CιΙIι,. 
ΆσπαδΙνης, 6' τ6Ίν Πιι;.οων ';ι'. 

ΆΡXιδlKη, .". ΑΙΥΙΙΠ1:Ι. ΙτσιΙρσι. . 
Άσπα8Ις, .". πόλο Ίνδιων. 
Άσπαλόδεια, 'ij' π6λ. TαιφΙaιν. 
ΆσπολαδΙς, fj' vi'jo. πσιρcιλ. ΛιιχΙσι,-ΆρχΙλοχO<i, 6' πιρΙφ. λιιρlχ6, πΟιη· 

1:'ij, '11. Ucipou Ι χ.Ι. 
Άρχιμι'ιδης, -ους, 6' ΜρΙφ. 1ιI~8η

μCΙ1:. Ι φιλόο. ίΧ T"ciAAlaιy Ι Χ. ι. 
ΆρχΤνος, 6' πσι . -ΙΙιιpaιν.Ι~oιι, oύγx~. 

θρcιoιιδoιίλoιι Ι 1:ιίρ. 'ΆΡΥοιις; Ι Χ.Ι. 
"Αρχιππος, 6' ίπών. Ιρχ. 'Α8. Ι χωμ. 

πolη1:iι, · 1 χ.Ι. 
Άρχιτέλης, -ους, 6' ιιΙός; 'AXCΙIOίI 

Ι πcι. Eu.ycIpou Ι Χ.Ι. 
Άρχύτας, -ου, 6' Dιι8cιy6ρ. φιλόο. 

Ι "Εφορο, ΣπciΡ,;η, Ι Χ.Ι. 
ΆρχωνΙδης, 6' ,;ύρ. ίΧ Σιχιλ. Ι χ.Ι. 
ΆσοΙ, cιI·Xaιp.KoρινθΙσι, Ι Xaιp.ep!jx. 
Άσαιότης, 6' ιΙ, 1:ciY ιιι. λιιχciονος;. 
ΆσοΤοι, 01' Ι8νος; ΣχιιθΙΧόν. 
"Ασανδρος, 6' "ιyaμών 8ο0πόροιι Ι 

οαι';Ρciπη, ΛιιδΙσι,. 
" Ασδολος, 6' ιΙ, 1:6Ίν Κιν,;αιύρφν J 

lις ,;civ χιιν6Ίν 'Αχ,;αιΙωνο,. 

Άσδύσται, 01' λαιό, 'Aίpptxi'j,. 
"Ασδωτος, "ι' πόλο θιοClαιλΙσις;. 
Άσδροό6ος, -α (Χ. ·ου)· δν. στρσιτ. 

'Iyciy 1:i'j, Κσιρχηδόνο,. 
Άσέα,tι· iιώμη 'AρxσιδΙcις;. 
Άσfo, fι· ΙUΥ· ''hacιyoiJ Ι .. 11. 'Α8η-

ν!ς; Ι χ.Ι. 
Άσlα, "ι'''ιμlyιiλ η"BπaIr-o, ,;fj,' ΑοΙαι,. 
Άσιόδης, _ 6' οΙ 'ΑοΙοιι; 6 'Aδιiμσι,. 
Άσ/ας, -ου, 6' ιιΙΚό,;ιιο" βσιο.ΛιιδΙαι" 
Άσιδό'της, -ου, 6' 1:civ Πιρο6Ίν τι,. 
ΆσιναΤος κόλπος, 6' 6 ΙΙιοοην.Χόλ-

πο, (f! τi'j, Κορώνης;). 
• Aσlνcιρoς, 6' ΠΟ';. ΣιχιλΙσι" 
Άσlνη, "ι' δν. δισιφ. πόλο Πιλοπ., 'Αρ-

τολ., Λσιχων., ΙΙιοοηνΊσι,. 
"Ασιος, 6' 4διλ. 'Εχcifiη" Φpiι~ Ι χ.Ι. 
"AσKαΙfι· Άσκδ), 'ij. πόλο 'AρcιδΙαι,. 
Άσκόλαφος, 6' βαιο. Kινύmν Ι ιιΙός; 

'Ax'pono," 
"Ασκαλος, 6' οτρσι1:, τοδ βαιο. Αιι

δΙσι, lδριίοαι, τ'ijν Ιπομ. πόλιν. 
Άσκ6λων, ·ωνος, 'ij. πόλο ΣιιρΙcι,. 
Άσκανlα; . fι· πόλ; ΦΡΙΙΥΙσι, Ι vi'joo, 

τΙΙν ZItopcirJoιv. 
Άσκov.1α λlμνrι, "ι'Φr-ΙΙΥΙIι"βιΙονΙσι" 
Άσκόνιος, 6· ιΙ, τciν ιιΙ. n"Icipou 

. Ι οι. ΑΙνlΙοιι Ι .. ι. 
Άσκληmό&,ς,-ου, δ' ιιΙ 'ΑοΧΛηχ., 6 

K.Xαl..,ν 11 ίν '$ πληβ . , μlyαlλη 
oΙxoτίνιιcι Ισιτρ6Ίν Ι χ.Ι. 

ΆσκληπιεΤον, -,;ό' ναιό, ΆCιχληlnοϊΙ. 
Άσκληπιόδωρος,6' γλtίπtη; x.~ωγρ. 

Ι oτρcιτ. Κ. Ά~. Ι Χ. Ι. 
Άσκληπιός, 6' ιιι. Άπόλλ., παι. Ίcι

,;ptxfj" βιοποιηθIΙ;. 

Άσκληπιοϋ πέτΡο, 'Ιι. βριiXoς; ίν ,;41 
Ί08μιjl ΚορΙνθοιι. 

"Ασκλον, w (χ."Ασκouλον)· δν. διίο 
πόλ, ΊτσιλΙσι,. 

Άσκός, 6' ιΙ,- τ6Ίν rtyιivtOΙV. 
"Ασκρα, "ι (Χ. -η)' Χώ. 8οιω,;., πcι

. τρΙ, . Ήοιόδοιι.-
"Ασιφη, .". -νύμφη, .~ fι, 6 Ποοιιδ. 

''1''"'101 τόν ·Ιδρ. ,;fj, προτ,Υ. Χώ. 
',Δ.σκώνδας, 6' δν. ΠCΙΤXI,Oι,;ιcιoτoϊI. -
Άσμ/ραιαδρη, τιi· 151'0' ,;-'1, Ση;>ιχfj,. 
Άσμιραlα χώρα (fι - πόλις), "ι' πόλο 

xaιΙ πaριoχiι Σηριχi'j,. 
"Aσμouρνα; 'ij. πόλο -'ιρχcινΙΙΙCό
"Ασος, 'Ιι. πόλο Κρ'ijτη,. 

Άσπασlα, "ι. oύ~. ΠιριΧλ, Ι χ. ι. 
Άσποοιοι, 01' Ι8ν. ΊνΙΙι6Ίν. 
"Ασπενδος, "ι' π6λ. ΠαιμφιιλΙσι,. 
ΆσπΙς, -ιδος, fj - Άκρ6ννησσς J 

δν. πόλο Χ. δρ. 'Αφl,ιχi'j,. 
Άσήληδών, ·όνος, "ι' -'τ6λ. ·80ιφ,;. 
Άσπορδηνόν (χ. -ρηνόν) δρος, tcI' 

δρ. πλ '10. Π,l,yιiμoιι. 
Άσπouρ'{ιανo/, οΙ' λσι. πcιρdι τ'ijν 

Κσιι6Ίtιν λΙμνην. 
"Ασσο, "ι' πόλο ΙΙιιχιΙΙονΙαι,. 
Άσσα'{έτης, ·6' ofjΥιμων 'Ινδιών. 
Άσσάκανοl Ιχ. -ηνοΟ, οΙ·.Ιθν:ΙνΙΙι6Ίν. 
ΆσΟΟρακσς, 6' πCΙππo, 'ΑΎχΙΟΟΙΙ. 
"Ασοηρα, ' tCΙ' πόλο XcιAxteIXi'j,. 
ΆσσηοΙα, 'Ιι. ίπΙθ. Ά811ν!ς;. 
Άσσησός, 'ιι. π6λ. 'IωνΙcι, ·παιρdι ,;ήν 

ΚΙλ ητον. 
Άσσ/ναρος, 6' δλ. ΆσΙνcιρoς. 
"Ασσος, ij' πόλι, TριpCΙIIo,. 
Άσσuρlα, fj' ίπαιρχΙαι 'ΑοΙαι,. 
Άσαώριον, ,;6' πόλο ΣιΧΙλΙαι,. 
Άσσωρόν, t6' -δρ. Σ-.ίμοιι. 
"Αστα, · ij' π6λ. ΖιΧΙλ. Ι πόλο ·Ιοπαιν. 
Άστα6ηνοl, οΙ' χώ. ΠιροΙαι,. 
Άοτα66ρας, 6· ποτ. AΙ8ιoπΙcι,. 
"Ασται, οΙ' ;'cι. θΡ4Χ1l;. 
Άστακηνol, οΙ, λαι. Βι:ιιχtριαινfj,. 
"Αστακος, 6> ιιΙ ΠοοιιΙΙ. ι χ. -Ι. 
8Αστακος, "ι (χ. ,κός) ' π6λ. 'Axσιr-ν. 

Ι ItOt. Βι8. 
Άστόπouς, 6' ποt. ΑΙ8ιοπΙαι; • 
Άστόρτη, "ι' βι-aι 11ιιρ., Φοιν., iiνtΙστ. 

ΆφροδΙtη; Ιχ. Άρτίμ., 'Αθην.) • . 
Άστόσnης, -ου, δ' ΠΙρ01l; ΟΤΡΙΙΤ. 
Άοτέος, 6' ·ΠοθαιΥΟρ. 'χ Tιiριινto; . 
ΆστεΤος, 6' Ιρχων tl, 'ν ΆθΥιναιl;; . 
Άστελέ6η, "ι' πόλ ο ΛιιΙΙΙσι,. 
Άοτερ/α, "ι' ΤιτσινΙ;, ΔοιναιΤ, Ι Χ. -i. 
Άστέριον, τό' πόλο θ_Cιοιιλ. ΜαιΥν1l0. 

. ΆστέΡΙQς, ~. 6 ΙΙινώτιιιιρο, Ι εΙ, tιϊIy 
'AρyOYCΙIIt$v Ι Χ. ι. 

Άστερ/ς, ./δος, 'Ιι·c:'ΑστερΙα. 
Άστερ/ων, --ωνος, 6' βαι~ . Kpiιτ . 1 x.ii. 
Άστερόδεια, 'Ιι·νύμφ. Ι μiι.'AΨύp~oιι. 
ΆστεροπαΤος, δ' ιιι. Πaλliίγι;νtΟ;, 

IiΡΧ1lΥό, Παιιό'ιων ίν 'f"o(Cf. 
Άστερ6πεια, 'ij. θΙΙΥ. βαισ . Φωχ. Δηl-

όνο, Ι Χ. Ι. 
Άστερ6πη, ij. θιιγ. Κε6ΡΥινο,. 
"Αοτερος, δ·=ΆστερΙων. 
ΆστεΡOUσ/α , 'ij. Ορ . ΚρΥιτ1l' Ι «ΠΟΙΧ. 

Κρτ,tων ίν Kαιιιxιioψ. 
Άστήρ, ·έρος, δ' το;ότη, i; Άμ· 

φιπόλ • .." . 
Άστούριοι, 01' Ιθν. Tαιρρcιxφν:loπσιν. 
Άστρό60κος, δ' 'ijρaι, Σπιiρττι,. 
ΆστροΙα, ij' θΙΙΥ. Διό; χσι! θ'μιδο, 

. Ι θυΥ. ΙΙΙνωο,. 
ΆστροΤος, 6' εΙ, tciiY Tιtιiν..,ν r ποτ. 

θρ!jχ1lς;. . . . 
Άστροτε/α, fj' 'πΙθ. ΆΡτ'μIΙΙο, • 
:Αστροόρχη, "ι' δλ. Άστόρτη. 
'Ασrυόvης, 'ους, 6' βαιο. lιIηδΙcι" 

πCΙππo, Κύροιι. 
Άοτύαλος, ~. t6Ίν Tριlιφν tI,. 
Άστυόνασσα, 'Ιι. θιριiπαιlναι Έλtνη,. 

f 
Άστυόναξ,·ακτος,6·υι. "Εχτορ,fχ·Ι. 
Άστυ6lης, 6' ιιΙ 'Η;.αιΧλ'ου;. 
'ΑστύΥονος, 6' νό~ι;, ul • . ΠριCΙμoιι. 

ί .... 

Άστυδόμειο, fj' θΙΙΥ, βαισ. Αολόπων, 
μ'ή. Τληπολ'μοιι Ι _Χ. Ι. 

Άστυδόμας, -αν τος, 6' tpcιy. ΠΟΙ., 
μcιθ. ΊooxρCΙτoιις;. 

Άoτuιcρότεια, "ι' θυy.'AμφΙoν.x.NIQδ. 
• "Αστυλοι;, 6' δλιιμπιον. ίΧ KρcIt.tx.I. 
Άστύμαχος, 6' τ6Ίν Πλαιτoιι'mν τι·,. 
Άστυνόμη, _ "ι' 8\)'1'. ΧρύClοιι Ι IΙΙΥ. 

Νιόδη, Ι Χ. Ι. 
Άστύνομας, 6' ιιι. ΠριCΙμoιι Ι .. Ι. 
Άστύνοος, 6' ιιι. Φ~ίθoντo, Ι .. Ι. 
Άστυόχεια, "ι=Άστυόχη. 
Άοτυόχη, "ι' 8ΙΙΥ. "Αχτο;>ο, Ι Χ. Ι. 

. Άστύοχος, 6' ιιΙ ΑΙόλοιι, βαισ, Αι
πιiρφν νήOΩlν. 

Άοτυπόλαιο, ij' 8οΥ. ΦοΙνιχο, Ι νtjo., 
«Χι'. Χ. ι. 

Άστυπαλατος, 6' ίπΙθ. Άπόλλωνο,. 
Άστύπυλος, 6' ιΙ, t6Ίν T~ώων. 
"Αστυρο, tCΙ' δν. π6λ. ΜιιClΙιι, Ι Χ.4 . 
ΆσΤUΡηνή, ij' (χ. ·Ια,) · ίπΙθ. Ά~τίμ. 
"Ασυχις, 'ιος, 6· βαιο . ΑίΥόπτοιι. 
ΆσφαλιοΤος, 6' (Χ. -όλιος)' 'πΙθ. 

. ΠOcl'I~ώνo,. 
.ΆσφαλΙων,·ωνος, 6' θlριiπων Μ_νιλ. 
Άσφαλτττις, ·ιδας, ij ('νν. λΙμνη)-

"ι Νιχρό: θιiλαιoocι. 
"Ασχειον, τό' πόλ; 'Αχαιtαι;. 
ΆσωνΙδης, δ' ΑΙΥιν'ήτη, Nαιιί~ρxo,. 
'Aoωn/a,ij'ItlPIOX'ij πιρ! tijv Σιχιιώνσι. 
ΆσωπΙδης, ou, 6' ιιΙ Ήl'ιιΧλίοιι;. 
Άσώπιοι, οι' Χciτ. τi'j, π.ρ! τόν Ά-

οΦπόν χώραι,. 
Άσώπιος, δ' οτραιΤ. ΆθηναιΙΩιν. 
Άσωπ,lς, -/δος, "ι' 8ιιy:AoaιΠoίI Ι χ:4. 
Άσώπιxoς,6·'Oλιιμπιoν.ί,'OΡXφl.oίi. 
Άσωπόδωρος, 6' οtραιt.'Αθην. Ι χ.Ι. 
Άσωπόλαος, 6' t6Ίν Dλαιtαιι'ων ';Ι,. 
Άσωπός,6·ιιΙ. Ίϊ~xlcινoϊI Ι δν.eιcιφ.ποt. 
Άσωπός, ij' πόλο ΛαιχωνΙαι,. 
Άτα6ύριον, tlI (Χ. Άτό6uρις, ·ιος. 

'ij). δΙ'. Ρόδου Ι πόλο ΣυρΙαι,. 
Άτα6ύριος,6' 'πΙθ. Διό,. 
Άταιό, ij' πόλ.Δcιxωνιx~,. 
Άταλόντη, ij' 8ιιγ. 'Iιiooιι χ. ι. Ι δν •. 

ν'ήο. χ. πόλο 

"Αταξ, 'Ο'{ος, 6' ποτ. ΓαιλλΙcι,. 
Άτόραντες,οl' Ιθνο; Λιδύης; . 
Άτόρ6ας, -αντος, 6· στραιτ. Καιρχηδ. 
:Ατόρ6ης, -ου, 6.' ,;ιilν 'Α8ην. tI,. 
Άτόρ6ηχις, -ιος, ij' _όλο ΑΙΥtίπtοl/. 
Ά τόρ'{οτις, -ιδος, ij' 8ιdι τ6Ίν Σύρ ••• 
Άταρνεύς, -έως, 6· πόλ·, Χ. χώ. Αlο-

λΙδο,. ' 
Ά ταφυνol, ιiΙ~ λαι. 'AραιδΙcις;. 
Ά τέας, 6' βαισ. Σχιιθ6Ίν 'ν ΤσιιιρΙδι. 
Ά τtλλα, ij' Μλ. ΚαιμπσινΙαι,. 
Άτέριον, -'ι:ό' πόλο ΚαιμπαινΙαι" 
"Ατερνον, τ6' πόλ. 'ItαιλΙαι,. 
"Ατερνος, 6' ItOt. ΊtαιλΙαις;. 
"Ατη, .". θΙΙΥ. Διό, Χ. " Εριδα,. 
Άτήνη (χ, ·νlα), "ι' ΙΙΤιμ. 'AttIX'ij;. 
~Aτης λόφος, 6' · λόφο, 'fΡΟΙαι" 

· ΆτησΤνος, 6' ItOt. ΡαιlτιχΥι,. 
Άτ8/ς, .ιδος, ij' 8ΙΙΥ. Κριι-ναιοϊΙ. 
Άτιζύηι;, 6' Π'ροη, οαιtI,CΙπη,. 

· Άτ/λιος, 6' δν. διcιφ. 'πιο. ΡίιιμαιΙφν. 
Άτιντδνες, 01' λσι. ΉπlΙροιι. 
'ATIvrav/a,_-'ij' χώ. τ6Ίν 'AttYtιiv..,y. 
-Ά τ λαντεΙη, ij' ιt;μι:ιιδριι~"αιί~.ΔαινcιoϊI. 
"Ατλαντες, οΙ' Ιθνο, 'AqIΡI1<i'j,. 

: Άτλόντιος, 6' ιιι. ΈρμοϊΙ χ. ΆφροΙΙ. 
Άτλαντ/ς, ·Ιδος, 'ij. vfJo. 'gχιαινοii. 
"Ατλος, -αντος, 6' ul. Ίoιπl~oίl, Τι-

τdιν Ι δν. διcι". 6ρ'ων, ποtαιμ6Ίν. 
Άτλlτης, -oυ,6''-~' tciY 50 ιιι. A!y.Urtt. 
8Ατοσαα, "ι' «δι>.. χ. σόΙ;. Kcιμδύooυ. 



.. " δ . . 

'ATouαtIΚ9f, . οι' lc. Β8λΥ. l'cιAAIς. 
Άπιuρlά, .:ΙΙ· · ... ΡΧ. ~AoOIίρΙίι" . 
-Aτouρις, ~ιoι;. 6' mn. ΓιιλλΙιι,. 
-Aτραι, .ιιι(lι.-Aτρa;~)· πό~. ΙΙ.~αΠ. 
ΆτραμΙτοι,· αΙ ' Ιθν. &11&; 'ΑριιI5Ιιι, . . 
ΆτραμUττεlOν, ~ό' ,Α' Άδραμύτ· 

τειον. 

-Aτραξ,·αK0ς,6·πα~,~π6λ,θ800aλΙιι·_. 
Άτρε6ότοι, αΙ' λιi. rIίHf!X;. 
Άτρε/δης, ·ou, 6' οΙ 'Aτ~6αι,. 
Άτρdων, -ωνος, 6 ... ·Ατρε/δι1ι;. 
Άτρεστ/δσς, 6' ~ιh 'Aριίιtδaιν τι,. 
Ά τρεύς, -έως, δ' οl. Π'λοκα;; ,«ο. 

· ΙΙoxηνtίlν. 

Άτρ6μητος, δ' πιι. ρήτ. ΑΙοχΙναυ. 
-Ατρομος, 6' οΙ Ήρafιλ.:κ. !τριιταν, 
Άl'Ροπατηνή, "ι 'τό l5όρ.τμfjμ.ΚηδΙοι,~ 
Άτροπ6της, -ου, δ' οιιτρ. Κτ.δΙοι •• 
• ΑτΡοΠος, 'ij' μΙοι τ&lν ΤΡΙ&lΥ Kαιρ~ν. 
Άτρών, ·ώνος,6ΌΙ.ταβ ΚόΧλ "ΑΡΥαυ. 
Ά τταΥΤνος, 6' οΙΦρόνcoνα;, 8ηl5οιΤο •. 
Άττόλειά, "ι ' πόλο ΔυδΙοι, Ι π6λ. 

ΠοιμφυλΙοι,. 
Άττόλης, ·ou, 6" 01. l5οιο. ~Ive&lv Κοι

δυii1:του. 
Άτταλ/ς, -!δος, "ι' φυλΤι 'AHIxfj., 
Άτταλος, δ' δν. /)ιοιφ , Koιχι~. οψοιτ. 

Ι δν . βοιοιλ. Π.~1ιiμoυ Ι Χ.4. 
Άττόλυδσ, w' π6\; Λυ~Ιoι;. 
Άττόσιοι, οΙ, φυ. ΚιJtσσηΙ1:t5Iν,. 
• Αττεα, 'ιι' πόλο Ψρφιiδo;, 
Άττηc;, 6' -Άττις. 
Ά ττική, -11; 'ποιρχ Ιοι Έλλιiδα;. 
Ά ττικΙων, ·ωνος, 6' χωμιχ. 6ποχορ, 
Άττικός( 6' δν. jll:lο.Ρωμ. Ι 'θνιχόν 

~oO Άττική. 
'AττιιtωνΙKός, ή, όν' Χdoμ. ciντΙ Άτ· 

τικός, 
-Αττις, -εc.ις, (Χ. -ιδος), 6' (Χ. "Ατ

(τ)υς)" οΙ Κιιλιιο8 .. ΦΡΟΥΙΟΙ;. 
Ά τόμνιος, 6' υΙ. ΔI6;, CΙδlλφ. ΙΙΙ-

νOlio, Ι :κ. Ι. ' 
-AΤUC;, -UOC;, 6'-·Aτtις Ι οl. κροι· 

οου Ι Χ. Ι. 
ΑΟσβα, ~ιi' χ.ρ. 'Aρoι~Ιoι,. 
Αδαινος, 6' xaψ.. δν. Πλιιοτ6ν. 
ACισρo, ~oi' ·=A!ja8Q. 

, Αύόρικον, 1:6' πόλο rtI).).ftI,. 
AϋΑC;, 6' ΑΤ«;. . 
ΑΟσσις, 6' -"Οσόις. 
ΑΟΥσρος, 6' , βοισ. Όσραηνt5lν. 
Α.ύΥΈaς, 6' -ΑύΥεΙσς. 
ΑίιΥεΙα, fι· -Atίνη. 
Aύyεtαl, cxΙ·· 1ι:6λ. Λcxχιιιν., Λαχρ. 
ΑύΥε/σς, 6' οΙ. Φ6r-15::ιντο;, βιιο,'Ήλιδ. 
Αιjyη, ή' βοΥ. 'Αλιου, ίχ ΤιΥ6οι;. 
Α(ιΥηιόδης, 6' οΙ At1y.fou. 
ΑΟΥιλα, τΙΙ' ~ol, :κ. πόλο Λιl5τ1η,. 
A(JyoύσTa, 'Ιι. δν. διιιφ. πόλιco.,. 
AOyouστoς, 6' δν. Ραιμ. A~τoxρ. 
Α(ιδ6τα, -11' μΙcx ~&iν ου!;. ΦlλΙππου 

~cίβ ΙΙιιχιδ6να;. 

Α6ενιών, -Qvoς, fι· .πόλ. roιAλfoι;. 
A(ι~τανo/, οΙ' λ&. Τοιρριιχdoν:·Ισπcxν. 
Α(ιλαΙ, ιιΙ·· κόλ. Χ. λψ. ΚlλlχΙι:ι •. 
ΑΙΙλάιας τι:Τχoc;. ~ό' π6λ. θΡ4χη;. 
ΑΙΙλΙρκΙΟΙ, οΙ' λ •• Κιλ1:ιχfj, ΓιιλλΙιι •. 
Αύλ/ς, -/δος, 'ιι' πόλ, Χ. λιμ. E~150ΙΙΙ" 
ΑΙΙλοκρι'ινη, fι' .• 601, · τι; ΦρυΥΙΙΙ" 
A~λoς, 6' δν. διιιφ. Paιμι:ιΙcoν. 
ΑΙΙλών, .QVoς, 6' π6λ."Hλιδo;,ΙΙ_~0., 

ΧιιλχlδlΧfjς; Χιροον-ή:ιου Ι χ.4. . 
Α(ιλωνΙα, 'Ιι. βλ. Kαυλωνι~ 
Α(ιλώνιoc;' 6.' ί1l:Ι8. 'ΑοΧληπlαll. 
ΑύξησΙα, fι' 8Η 1:fj; E~φαρΙ~,. 

' AOξlμoν,~ό' 'λ. ΑΟξουμον. 
ΆύξOOμrι. fι 1'Ι6λ, ΑIΙI01'lΙΙ:Ι" 

ΑΟξouμις, fι·-λ(ιξoύμη. 
Αδξouμον, ~CS·' nCSA. Ίτι:ιλΙιι" 
Αύξώ, -001;, fι· μΙ" t&lν ΧΙΙΡΙ1:ΩΙ'Ι. 
Αύρόνα, "ι' Π6λ. Πι;~ιιΙιι, Άρa15Ιcx" 
A(jρσς, 6' παΤ. lιΙοιοΙιι,. . 
ΑΟρη, fι' ΘUy. Μλιιντός; χ. IIιρlδόΙCΙ" 
AOΡOUYKOI, οΙ' λιιός; 'Itt.1tAftI;. 
AOσdρ, 6' ποτ. :Ε'τροuρΙt.1t". 
Aύσtες (!ί. Aύc;εΤς), οΙ·I.να; Λlδ~η,. 
ΑΟσκιOl, οΙ' Ιθ'ιός; ΆχυΤτιινΙοι;. 
ΑΟσονtς, οΙ, ΧιΗ. ~fI; A~όoνΙ",. 
Αύσον/α, 'i)' xιiι;:.ιι Ί~'ιιλΙιίς;. 
Αύσσνιεύς, -έtιiς, δ'=AOσc.ιν. 
Αύσόνισι, οι =Α!jaο.νες. 

ΆφρoδιoιQc;, .-όδoq" fj' π6λ., .".-
. ΥΙΙΙ" ΚιιρΙcxς; Ι :κ.Ι. 
Άφρoδfσιoν, 1:ό' .6λ. Kό"ΡOU· r cixp. 

'IoaaiνIoι, .1 Χ.4. 
'A~/τη, 'i). θaιk 1:011 χ_λλαο; χιι! 

τοΟ · Ι~O)"l:O'. 
'ΑφΡοδΙτηι; πόλις, 'Ιι. ίSν. διοιφ. πόλο 

ΑΙΥόll:tου. 
-Aφuτις, -ιος) -11. πόλ, Πlllλ~ 'ινη,. 
'ΑχαΙα, 'ij' iIl:ID. Δ-Iιμητ~;. 

· ΆχοΤα, 'i). ίπaιp1. Ιιι Πιλο.αν. Ι fι δλη 
Έnιk, Ι δν. π!l);_ων. 

Άχα!ρΙ, οιΙ· βρCΙχoΙ ΣCΙμoo. 
ΆxαTKaρoς, 6' μCΙντlς; BoolI:opcxν&iv. 
Ά-xαι~νης, -ους, , 6' βιιο. ΠιροΙ." 

nillIt. Koιμl5όo~!) Ι χ.Ι. 
Αύστόνης, -ους, ' 6' 1:ων Πίρσων ~ι,. 
ΑύσχΙσαι (Χ. -/ται); οΙ' λοι:Αφρlχfjς;. 
AOσc.ιν, ·ονος, 6' υι. Όδυο.:κ. ΚΙρ· · Άxαιμ~ν/δaι,oΙ' cill:όΥ' ΆXaιιιι'νoυ;. 

χη, Ι xιt1:. Α\ίσονΙιις; . 
Αύταριδται, οι· λιιό; 'ΙλλορΙοι,. 
Αύτεσ/ων, -ωνος, (j' οl. ΤιοlιιμινοΙΙ. 
ΑύτόδωΡος, 6' rι;ιιμμιιt. ίΧ Κόμη,. 
Αύτοκόνης δρας, τ6' ιi.xρ. ΑΙολΙδος;. 
Αύτοκλl1ς, 6' Ο1:ι;ιιτ.'Αθτινων Ι Χ.1. 
Αύτοκρότης, ·ους, δ' χωμ. ποιητή;, 
Aύτoλόλtι, 'Ij' π6λ, 'Aιpplxfj" 
Aύτόλαqς, 6' οΙ. Άρxιi.δoς;. 
Αύτολέων, -οντος, 6' O~ΡIllτ. Κρο-

τωνιt.1ttων. 
Αύτόλυκος, δ' υίός; ΈρμαΙΙ, nItII:ItO; 

Όδυσσ6ως; j Χ.!. 
Αύτόμαλα, τιi' (χ, Αύτομόλσκα))' 

π6λ. ΛιΜη,. 
Αύτομότη, 'i)' μΙιι των 50 Δlllνιιtδων. 
Α(ιτομέδουσα, 'i)' .uy. Άλχοιθ60υ. 
ΑΙΙτομέδων, ·οντος, 6' fινΙoxα, Ά-

χιλλίcoς; Ι χ.4. 
Α(ιτομένης, ·ους, 6' Άθηνιιtα" 1'101' 

ΤΤιΡ 'ΑΡIΥνωτου. 
Α(ιτόμολοι, οΙ' λιιό; ΑΙ.lοπΙιίς;. 
Αύτονόη,"ι' 8UΥ,Νηρjιίις;,ΚCΙδμου χ.Ι. 
Αύτόνσοςί 6' Il, των 'ν ΤροΙ, Ί~λλ. 

Ι τι;ω; Ι χ.Ι. 
Α(ιτοσ8ένης, -ους, δ' '11:.'1. !ρχων 

ίν Άθήνιιις;. 
Α(ιτόφονος, 6' ΙΙρχ.θηl5ίίιιν 'ν ΤροΙ,. 
Αύτοφρσδότης, -ου, 6~ Π'ροης; oιι~ρ. 
ΑύτοχσρΙδας,6' τt51ν Σπιιρτιίιτων 1:1ς;. 
Αύτόχ80νες, οΙ' 'πών. ΆθηνιιΙcoν. 
ΑύφΙδηνα, 'i)' π6λ. Ίτι:ιλΙιις;. 
ΑύφΙδιος, 6 (Χ. Αϋφιδος)' πoτ:I~cxλ. 
Αύφις, -ιδος, 6' ποτ. Λαι1:Ιου 'ν Ί~cxλ. 
Αύχόται, αl' lθνος; ' Σχυθl1l6ν. 
Άφα/α, 'i). 816τη; ΑΙΥΙνης;, 
Άφόκη, 'ij. πόλ. Λιδόη;. · 
ΆφaKIτις, ·ιδος, -Ij. ίπΙθ. ΆφρoδΙ~ης;. 
Άφό~ναι, ιιΙ· χωρ. ΣIΧΙλΙιι,. 
Άφαρεύς,·έως, 6' υι.πιρι -ήρου; Ι :κ.4. 
Άφαρητιόδαl, οι (Χ. -Ιδαι)' οΙ δό!) 

υΙοΙ Άφοι;;Ιω; (ΛυΥχιίις; Χ, ·l~oι,). 
Άφεfδoς, -αν τος, 6' υΙ. 'Apxieo" 

"ιΥ_μω-ι. ΤΙΥίαις; Ι Χ.Ι. 

ΆχalOΙ, οΙ' ,πΙ Όμ-ήρου, οΙ "Ελλη·ιι; 
Ι οΙ xιi~~ Φθιώ'"ι/)ος; Ι Ι8νο; E!J;. 
Πόν1:0υ. ' 

Άχαιός, 6' ιi.π6y. -Ελληνας;, yaνiρo 
χης; 'Αχοιlω1 Ι ΤΡΟΙΥ. ποιη1:-ής;. 

Άχαιών λιμr'lν, 6"llμτιν ΤΡIJΙcx,. 
Άχόροκα, τιi ' πόλο 4)ρυγΙι:ις;. 
Άxaρδέoς, 6' ποτ. Kc:ιuxiioou. 
Άχσρνα/, ιιΙ· xιiιμη Χ. δjjμ:Αττlll9j •. 
Άxaρνεύς, ·έως, δ' δ xιi-Τ. των " Α· 

xc:ιpν&lν Ι δν. ιίθλYI-τ~υ. 
Άχότης, · ου, δ' ItOt. IιΙΥΙ/)_Ιιι;, Σιχ_

λΙοι; Ι Χ.Ι. 
ΆχελωΙς, ./δqς, fι' -Ij του 'Αχ._λφ?υ 

Ι Άχελωlδες, ιιΙ · ίπΙθ. ΣΙ-ΙF-ήνων 
Ι δν. ~ιoιφ. π6λιων. 

Άχε~Qος, δ (χ. -λώιος) ' οΙ 'SΙxaιx-
νου Ι δν. δl::ιφ. ποτ::ιμων. 

Άχέραl, ιι!· l5λ. ΆχέΡΡαI. 
Άχερδοος, ·οϋντος, δ' δη. , 'A1:t. 
Άχερόντ(ε)ιος, α, Θν' δ του 'Αχ6-

ροντο;. ' . 
ΆχέΡοντις, ·ιδος, δ' πο-τ. Βρa1:τΙι:ις;. 
ΆXέρouσιός, -όδος, iι (11. -σ/ς, 11. 

-οlα)' λΙ. ".''JQ Ι λΙ. Ήπ., Κοψ
πιιν. Ι χ.ρο. Β18. 

Άχέρρσι, ιιΙ' πόλο 1'ιι).).., 'Ι1:σιλΙcx;. 
Άχέρων, -οντος, 6' .ot. ".I)'Ju Ι 
. δν. διιιφ. ποτοιμ&lν. , 

. ΆχιλλεΙα vl1poς. -Ij. ιΙ, 1:., 'xl5o
λιk, 1:ΘΟ ΔοuvΙδΙIΙJς;. 

'Αχ/λλειον, ~ό (Χ. -r'llΘv)· τό -Ij~.oν 
'Α-χ lλ. 'ν Σι ΥιΙφ , ι Χ αιρ. ,πΙ 1:jjς 
150Ρ. δχθης; Κιμμιρ. Β'JοπόΡου. 

ΆχΙλλειος δρόμός, 6' !iμμώ~η, ill· 
1:οιοις; πcxρeι 1:dι, ί~. Bor-u,H~"u:. 

ΆχΙλλεlος λιμr'lν, δ' , At. Λι:ιχω,ΙΙι:ις;. 
Άχιλλεύς,-έως,6 (Χ. ~ιλεύς)'6 ιtlρΙφ. 

ijριιις;, υΙ Πηλί.~ Χ. 86τι/)0;. 
-Αχναι, οιΙ· χωρ. Βοιω-τ., θιοσιιλ. 
Άχολα, 'i) (:κ. Άχ6λλα)' πόλο 'Α-

ιpr- I,i1j,. 
Άχραδ/νη, -Ij. π_ριοχή πό~. Euι;cxll. 
Άχρσδοϋς, -oQντος, 6' /)1). 'A1:tlx1l,; 
Άψευδής,-οΟς,ή' μΙιι 1:ιiν Ντ.;.ηΙδαιν. Άφέται, ιιΙ·· cixp. χ. λ. ΚΟΙΥνηοΙιι,. 

ΆφεΨ/ων, ·ωνος, 6' των Άθην. τι,. 
Άφ8Ιτης νομός, 6' ναμό, 1:fj; Kιi1:co 

· ΆψεφΙων, -ονος, 6' ίKtίιν. 4ρχ.'" 

ΑΙΥόπτοο. 
Άφ8όνιος, 6' ρήταιρ Χ. οοφιοτ-ή;. 
"Αφιδνα, fι (11." Αφιδναι, cxΙ)· δfjμα; 

~ΑΤ1:lχfj,; 

"Αφνειον, t6' π6λ. ΦρυΥΙΙΙ'. 
Άφνειός, 6' 'πΙθ. ~oO • Aριaι,. 
ΆφνΤτις, -ιδος, 'i)' "ι 4λλως; λιΥΟ' 

μΙνη ΔaσKυλ Ττις λΙμνη. 
Άφόρμιον ,τ 6'χ ωρ" πιιρΙ ti, 8ιoπlιi;. 
'Αφρό νιος, 6- δν. διοιφ. Ρωμι:ιΙων. 

\ 

'Αφρική, 'Ij' 'i) ίllΙ PcoμαιΙcίιν Λll5ό". 
Άφρol5ισΙα, fι· xιiιμη Λιιxtι)νΙcx,. , 
ΆφΡOδloια" , ΤΙΙ' 'ορτιιΙ ·Αφρο/)Ιτη,. Ι 

'Αθήνιιl,: . 
ΆΨ/λαι, αΙ' };χιιθιχόν Ιθνο;. 
ΆψΙν8ιοι, αΙ' λι:ι. eF4x,l,. 
-Αψιν8ος. 'Iι ~ πόλ. ' θ~4x'Κ. 
• Αψιν8ος, 6' πα~. eP41tTj;. 
-Αψορος; 6' νfjo. x. π6λ .• , δλ. ΆΨΦ-

τ/δες, 
, ΆΨος, 6' ΠΟ-Τ. 'IHur-Iιx,. 
ΆΨύν8ιοl, ΆψΟν8ος" δλ: Άψινθ' 
ΆΨUΡτ/δες, νί'jσoι, «ι· δόc νfjocx Ά· 

δρl!Χτlχου π_λItΥι;υ;. 

-AψιJρτoς, 6' u,i. ΑΙήτοο, ciδ_λ.ιι"δ. 
Ά(jιoς, 6 (χ. Άώο<; :κ.WΑωος)· . • O~. 

,ΊλλυρΙcxς; (Χ. ΑΙας). 



---------
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8aόλ, 6 (Χ. BQ~λ) "~ς; ' ψoινιxφν. 
ΒααρΟΟρης .. 6' . πότο B«4Iιλ'ιίiνΙαις;. 
Bα6al; ΊIΙ (χ'. 8666Οι) ' πόλ: Δίδόης;. 
βαδόνομον, τ6,' "όλ. Βόντου. 
Β66ρ0ς, -αντος. 6' πόλ. ΑΙολΙδος;. 
Βα6ρΙος, -ου, δ (Χ. , θό6ριος)· μιι· 

θο;ριίφο,., 

Βα6ύλας,-α, 6' (Κ. ·λδς; -δ)' 'ΚπΙ
ακοπος; Άντι,ΟΧΙΙΙΙΙ •. 

Βο&ίλη, "ι' πόλ. Όδ~uClαιiιν. 
Bα6uλών, ·Qνος, "ι' πραιτ. B«δIIλιil· ' 

'10; Ι π'λ. ΑίΎύ:lτοu. 
Bα6uλωνΙα, "ι' iriOΙPXIαι , ΆαΙαις;. 
Βα6όρΊ'ας, ·α,6· τιiν ΙΙΙ~CιηνΙαι'l ,ι,. 
Βό6ιις, -UOζ, 6' παι. φιλοα. Φιρικό-

δου Ι κ. 4. 
Bα6uτόKη, iι' πόλ. llIPcnαι,. 
Βόγα, iι' π'όλ . ΝοιιμιδΙιιι;. 
Βα,γαδα(ο)νΙα, iι' χώ. KαιItItII!lOKlαι~ . 
Βαγαl, σι!' fpoup. Σοτδιαινη,. 
Βόγαι, 01\' πόλ. Λυ~Ισι;. 
Βαγάτος, δ' ιί~ιλ. Φιιtρνσιδιί\;οu. 
Βόγας, ·α, δ' Πιιιφλαιτόνιο,. 
Βόγεια. iι ('IC. ΒαγΙα)' ιί.ρ. Kαι;ιιuιν. 
Βόγιννα, "ι' χ'αιρ. ΆρμινΙιιι,. 
ΒανΙσαρα, τΙ' χ •• ίχθυοφιίτιιιν. 
BaγΙστανα, τ« (Χ. -όνη, "ι) Ίτόλ.ιιηa. 
Βαγιστόνης, δ' Β«διιλώνιό, τι" 
B:JyIoτavOV, τό' δρ. ΙΙηδΙαις;. 
Βαγρόδας, 6' ποτ. 'A.fP'Ki'j,. 
Baγρoυoνδηνή, iι' χ •• ΆαΙσι,. 
Βαγώος, -α ij .ου, 6' δν. ι~νoόX,αιν 

κσιί ατραιτ. 
BσδaTς, -Ιδος, iι~ πόλο 'ΑραιδΙσι,. 
B:Jδόκη, iι· πόλ. ~uo,αιvfj,. 
Βαδόρα, iι· πόλ. ΚσιρμαινΙαι,. 
Β:ιδδς, ·δ, 6' ποτ. Συ;ιΙσι,. 
Bαδόrιoν, τό' πόλ. Τσιυρ. Χιραον. 
Β:)ΟΟυσα, τιί' πόλ. Κιαοποτ. 
Βόδεως πόλις, ij' πόλο E~!I. 'A,,\lδΙ~,. 
Baδηcxι6ς, iιΌ πόλο ΚαιρΙαι,. 
Βόδιζα, iι· πόλο ΒριτταινΙαις;. 
Βό,δίς, δ' χαιρ. ΚσιρμσινΙαι,. 
βόδρης, 6' -τιilν Πιραιilν τι,. 
Βόζιρο, τ..ι· πόλο 'lV!lIKfj;. 
Β:J8ετα, "ι' π6λ. 'ICιπαινΙσι,. , 
Bό8lΠiΊoς, δ' πσι. 'AςjιιΨΙαινo" Ά.8'ην. 
Βόδας, τό' τόπο; ίν 'Αρχσι!'Ηq:. 
Bα8uκλfjς, δΊ[, τό)ν ίν ΤροΙιι: Έμ~ν. 
ΒαΟΟλαος, 6' τό)γ Πυ8σιτoρεΙaιν τι,. 
Βό8uλλος, δ' 6ποκορ. -Τ06 Bα8uκλr\ς. 
Βα8ύς, -όος, 6' δν. δ,αιφ. ποτ. 
Βα8ίις λιμήν, 6' χaιρ. ΒοιαιοτΙσι,. 
Βό8ω:ν, -ωνος, 6' 15'1. ποιητ06. 
ΒαΙα, "ι' δρ.ΚιφαιλληνΙαι,. 
ΒαΤαι, σι! (Χ. βαΤαι)' πόλο ΚαιμποινΙσι,. 
Βαιόκη, 11' πόλ. ΧσιόνΙσι,. 
ΒαΤ6αι, σιΙ' πολΙχνη ΚσιρΙσι,. 
ΒαικοΟλα,..:4: ()Ι. Βα/κυλα)' πόλο '1011:. 
ΒαΤος, 6' (Κ. ΒόΤος)' κυδιρν. πλοΙοιι 

Όδυαα'ιιι;. 
ΒαΙταρρα, "ι' πόλο Κιλ Τ. roιAαι:tfoις;. 
ΒαιταρροΟς, -οοντος, δ' χ.ρ. Dd.· 
βαιτέρα, .,.. βλ. ΒαΙταρρα. 
ΒαιτΙΚι'ι, "ι' iπσιρχ Ισι ΊαπσινΙcwς. . 
ΒαΙτιον, τό' 'πόλ. ΙΙσιχιδονΙσι,. \" 
ΒαΤΤις, -ιος, 6' ποτ. Ίαπσι1lΙσι", 
BoιτouρΙα, "ι' χ •• tfj, B«ItIKfj, '·lαw. 
βς:Jκόρας, -ο, 6' ποτ. πλ 'ια. KCΊpx'II8. 
Βόκις, -ιδος, 6' δν. δΊαιφ. μαιντιΙ.1Ι. 
Βακκατοι, οΙ' λαι. ΊαιταινΙσι,. 
'θόκτρα, ..:i· , πtιtιτ. B«X'l:ρΊσινfj,. ' 
Bακτρlo, "ι (χ. Bαιcτpιovft)· .... ρχι. 

Πι;ιαΙαι; 

1σά1-8C'" 

Βόκ τρος, δ' πo~. , ΠιραΙαι,. 
Βόκχειον, ..:ό (χ. -εΤον)' ναι. Bcbxou 

Ι χaιρ. Λ'αδου. 
Βοκχιόδαι, οΙ' ιiπότ. τ06 Bι.tKΧΙΙΙO,. 
BaκxΙς,-Iδας,ή· δν.Ι.αιΙραις; Ι δν.Χώμη,. 
Βόκχις, -ιδος,Ι·βαια.Κορ.ιίπόΤ.'ΚΡιΖκλ . 
Βόκχος, 6' βλ. Διόνυσος. 
Βακχυλlδης, 6' λιιρ. Ito,'r.":. Ικ. Ι. 
Βόλο, iι· πόλο rαιAlAαιfαι,. 
ΒόλαγΡος, 6 (Κ. Βόλακρος)' α-τραι..:. 

Κ. 'AA.c«vIJpou. 
, Βαλανόγραι, σιΙ· πόλο Κυρηναιtχfjς;. 
ΒαλοναΙα, ~ ' (χ. ·νέα, Χ. νεο/)' ιι:όλ. 

ΣυρΙιΖ, χ. ΦοινΙltης;. 
Βόλαρα, ' ..:Ι· κόλ. '1νIιIKfj,. 
ΒαλαροΙ, οΙ' λαι. ν~α. Κόρνου: 
Βόλος, 6' 'πιίιν. βαια. Συρ.' AλιξιiνΙΙρoυ. 
Bαλ6rvoς, 6' αι~t01CP. Ρώμη,. 
Βόλδος, 6' αιt}tOItP. Ρώμη,. 
Βόλ6ος, 6' Ραιμ. Ό;ραι-τ."τό~. 
Bόλ6ouρα,. τΙ' τι6λ. ΛιικΙαι,. 
ΒαλεαρΙδες, αιΙ (χ. -λιαρlδες)' ΙΙόο 

vfjo. ΙΙδαοτιΙου 8αιλιίαα.",. 
ΒαλΙος, 6' ιΙ, τό)ν Τππaιν Άxln,cιtς;. 
Βόλις, -fι' πόλο Κυρηνσιϊκης;. 
Βόλισαος, 6' κο •. Jιlιαoπo-ταιμισι',. 
Β6λκεια. iι· κόλ. Π?οπον.ΙΙΙας;. 
Βόλλαi"ι·βλ. Βόλα 
Βόλλα8α, τΙ' πόλο lιIιαoπoταιμι.c. 
Βόλοιον, ..:ό· πόλο ΙΙαικιδονΙαι" 
Β6λ τη. "ι' (K.Bλόστη)·μ~. ΈπιμινΙδοο. 
Βαλύρα, -fι. ποτ. IιIaOCTljvIoις;. 
Βόμ6ας, 6' 'βαια. '1vIJIKfj,. 
BαμδUκη, iι· πόλο 1:υρΙαι,. 
Βόνος.δΊΙ, τιilν 50 χιινό)νΆltταιΙιονος;. 
Βόντεια, -fι (iι. ο/α)' πόλο Ί-τcιιλι.c. 
ΒόΡαζα, fι· πόλο IιIιr. ΆρμινΙαις;. 
Βόρατα, ή(κ. -ττα)' πόλο ΛυxcιονΙαις;. 
Βαρδόριον, ..:ό· ciXPaIt. ΔουαΙ1:αινΙσις;. 
Βαρ6αρισσός, . -fι. φρούρ. ΣυρΙαι" 
Βόρ'{ασα, -τιi· πόλο ΚσιρΙαι,. 
Βόργος. δ' ΠΟ":. θριjX'ljς;. 
~γoύσιoι, οΙ', λιΖ. ΊαιταινΙο.,. , 
~Y'.:ιλια, ,ιi. (K.Bόργvλα)· πόλο Kσίρ~ 
Bόργvλoς.δ· αUν-τ?ο:Ρ. Bcλλιρο:ρόν,οu. 
Βαρδύλης.-ou.δ (χ ,ΒόΡ~Jλ(λ)ις,·ιος)· 

βιΖα. Ίλλυ:;ιώ ... 
Baρήnoν, .ό·χaιρ. παιραιλ:A.ΙΙρ.θαιλciα_ 
Βόριον, ..:ό· πόλο Ί,αιλ.' Απουμσις;. , 
Βόρις, -εως, iι· πόλο '1,αιλ. κ. Ι. 
Βόρκας, δ' ΚαιρχηΙΙ. πρόΥ. ΆννΙδcιι. 
Βαρκέτις, -ιδος, "ι' 8uy. Λιυxιiνopo,. 
Βόρκη, "ι' πόλο Άφρ. B«K"tptczν1j,. 
Βόρρων. -ωνος, δ' ~λ. αιόρρων. 
Βαρσήμιος, ~ (χ. ·ήνιος)· βαια. Ά.ρη-

νΙ»ν iν ΙΙιαοπο.czμΙq:. 
βαρσΙνη, -fι. θυτ. Δαιρ, fι Άρ-ται!iΙ\;οu. 
Βαρίιγαζα, ..:ιί· πόλο rιδ;ιaιαΙαι,. 
Βασ/ος, δ' 'Apd, Ι 'HAato •• 
βασΙλεια. "ι' 'πΙ8. ΆφροδΙοτη,. 
Βασιλεύς,·έως, 6' iπΙθ. Πo~. 'ν Tpolr;;. 
Βασιλη/δης, 6' παι. Ήροδό,ου. ' 
ΒασιλΙς, -ιδος, "ι' 'nflJ. Άφροδ. Ι χαιρ. 

'.ΑρκιιιΙΙΙαι,. 
βαοιλώ, 'σΟς, "ι' 8ur. φιλοα. 'ΑριατΙπ. 
Bόcxιαι, αιΙ· χaιρ. Άρχσι~Ιczς;. 
Βαοσόκης, 6' IUrιαη, -fιy. epq:KιlV. 
ΒασσαΡεύς, .έώς, 6' iπΙ8. &tltxou. 
ΒασσαρΙδες, αιΙ' -Βόκχαι . , ' 
Βασσιονός, 6' δν.CΙΙ~ΤOKρ:Hλιoταιδ«λ. 
Bασσlδαι, οι' οΙΧοτ. ΑΙΊ'Ινη,. 
Βόσσος, 6~ 'δν_ iπlα. PaιμαιΙlllν. 
Βαστόρναι,' οι· ιβνο, rιρμαινιών. 
BαQτηKoνoI, οΙ, 18νας; '[απαιν,χ6ν. 

Βότα, ..:4: (Κ. -τ6). πόλο χ. λιμ. ίίαιιΖΤ. 
• ~ρμσι:τΙσις;. 
BcJτaeόKης, -OUί δ' ι.ριtι, ΚυΝλης;. 

,Βατα60/, οΙ, l8νος; rιρμσινιχόν. 
Βόταλος, δ ' XClxo~θ-η, αι~λητής;. 
Βατςινέαι, αιΙ· χαιρ. ΣυρΙαις;. 
Bότειa,"" μΙαι τιilν Ναιiιίδιιιν, μ~" Τυν-

_ διίρου Ι μ'ή. ·lλou Ι κ. 4. 
Βατή, "ι' ΙΙfjμο," Α:nlκfj" 
ΒατΙαι, cιιΙ· πόλ:KπιΙ;ι.I, xaιρ:[..:αιλΙαις;, 
ΒατΙεια,ή' λόφο, ιτσιρdι .τ,ν ΤροΙιιιν. 

,ΒατΙς, ·Ιδ9ς, ~. ιiΙΙιλφή Έπικοό;ιου. 
Βότναι, σιΙ· πόλο πληα. E~t'pιi,ou. 
Bατρaxςιρτα, ή' πόλο B«ΙSυλaινΙαι,. 

, Βατρόχη, -11. πόλο Σαιρμαι..:Ιαι,. 
Βότραχος, 6' λι. χ. πόλο ΙΙαιρμαιΡlltfj,. 
BQττόκης, 6' βλ. Βαταδόκης. 
Βαττιόδης. δ' ι1πότ. Bι.tτ,oυ. 
Βόττος,δ·δν,ΙΙιαιφ.βιΖαιλ. Κυ;;'ήν.1 χ..!. 
Βότων, -ωνος, δ'-fινΙoχo, ΆΙΙριία,ου Ι 

ία-τορ., ~~,., ΠΟΙ. Χ. 4. 
Βαυ6ώ, -0Ος, -11. -τροφό, ΔΤιιιητριις;. 
Βαίίλοι, οΙ' χaιρ. ΚσιμπαινΙαι,. 
ΒαΟμαι, οί' πόλο ΙΙίαοποτσιμΙ,αις;. 
Βαφύρας, 6' ΠΟ'. ΙΙσιχιδονΙαι,. 
Β3ελυκλέων, -ωνος, δ' πλαια-τόν δν. 

ιίς; βιiρoς; ΚΗωνο,. 

, Bέ6ΡUKες,OΙ' λιΖ . Βιθιιν.ιl Aαι.rczHIαι, 
Βε6ρύκη, ή' μΙαι τιDν AαιvoιtιIaιv. 
Bε6ρuK/α, -fι' χάι • ..:ιDν Bι~;;ύKων. 
Βέλ6ινα, iι · v1jo. τ06 2:αιραινικοϊ; Ι βλ. 

Βελεμ/να. 
Βέλγαι, ο: (χ.Βέλγες)·Ιθνας; rσιλλΙαις;. 
ΒελεμΙνα. iι (χ. Βέλμινα)' κώ.Δαιχαιν. 
Βελέριον, -τό' ιίxρaι-τ. Β;ιιτ-τιιινΙαι;. 
Bέλεαuς, -uoς, 6'μιίντι, Β«δυλωνΙιΖ,. 
Βέλις, .ιος, 6' W, ΉλΙου _ρά. roι· 

λιiται~, χαι! 'lλλυΡlOiς;. 
ΒελιστΙχη, fj' Υσνή Όλυμκιον. h 

ΙΙιΖχιΙΙον(αι,. 
ΒελlQν, -Cινoς, 6' ΚΟ'!:. ΊαπαινΙαις;. 
Βέλλερας, 6' "ιτ. ΚορινθΙιιιν (βλ. Βελ

λερ0φ6ν..:'ης). ' 
Βελλεροφόντης, -ου,6 (x.-φQν, -Cιν· 

τος,' Ίππόνοο" ιίπότ. Σιαόφοιι. 
Βελλοόκοι, 0(' 18'10' Bιλτ~x6ν. 
Βέλμινα, "ι' ~λ. Βελ(:μινα. 
Βελμινδτις, .ιδος, ή' ,iι πι,,! τ.ην IWA-

μιναιν χώραι ..:fj, ΛαιxaινΙoi,. 
Βελονοπώλης, δ' ΙΙιαιδ. ,,:οκοτλ,'Α8'ην. 
Βέμ6ινα, iι (Κ. -νος)' κάι. 'ΑρτολΙΙΙο,. 
Βένδεια, fj·-Βένδις. , 
Βενδ/δεια, τΙ' 'ορ-τή 'ΑΡ-τ'μιΙΙας;. 
Βενδ/δειον, ..:ό· ναιό, tfj, lWνIιIIιo,. 
Βένδις, ·ιδ,ος, fj' 'πΙθ •• AΡ-τ'μl~ας;. 
Βενε6εντός, fj (χ. ' Βενεούεντον)' 

πόλο '[ ,&λ,Ιαι" κτΙαμαι Διομ ~δoυ,. 
Βεν8εσικύμη, "ι' θυτ. Ποα.χ.·Αμφl-;ρ. 
Βέννο, "ι' πόλ. θριjKη,. ι 
Βερ'{έπολις, fj' χιιιρ. Άδδηρlτliν. 
Βέργη, ή' κόλ. θΡ4κη" rιρμιιινΙσις;. 
Βέργιον, τό' ιτόλ. rιρμαινΙαι,. 
Βέργομον, τό' π6λ. Ί..:aιλΙαι,. 
Βεργοόλη, fj' μια6τ. πόλο θριjiιής;. 
Βερεκύν8ιος' ~ρθότ. βερεκύνΊ'Ιός. 
Βερέκυντες. οΙ (κ"κύνται)' Φί'ίιτ.Ιβν. 
ΒερεκυντΙα, iι· 'ιτΙθ. Κu!i6λ'η, Ι πόλο 

κ. χώ. πιρ! ..:ό δρ. Βι;ι'χυΗον. 
βεΡεκύντιος, α, ον' 6 oiKcilv πιρ! 16 

δρ. Βιρίχιιντον. 

Βερέκυντος, 6' δρο, ΦρυτΙαι,. 
~ρενΙKη, iι (ιίν-τΙ Φερενlκη) ' θυτ. Κ. 

αό\;.ΙΙιαιφ.ΠτoλιμαιΙaι~ Ι δν . πόλ'ιaιν. 
ΒερενικΙς, -Ιδος, iι· πόλ • ..:fj, i'I Ή· 

πιΙρφ Xι~αoν~αoυ. ' 
Βέρης, -ητος., δ' u t. J(CΙΙltι1J6νος;. 
Βέρης, ·ητος; iι· πόλο θριjxης;" 
Βέρμιον, -τό' δρο" ΙΙαικ.ΙΙ0νΙIιι;. , 
βερόηί "ι' 8ur. Άφροδ, κ:ΜώνιΙΙο;, 

αιι\;. Bι.tKΧOII Ι -=Βέροια. 
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Βέροιο, 'ιι (χ. -ΡΡOlo, Χ. ΒερόηΥ πόλο 
ΚσιΧιδ. Ι .όλ. Iu~tii, Ι 11.4. 

Βέρτισκον, τό' δ~o, K!%x.~oνΙσι,. 
Βέσ&κΟς, "ι' 'ιIfjoo, nιiooτo~tceo,. 
Βεσού610ν, τό (Χ. Βεσ6.lον, Χ. αι· 

εσούίον)' δρος; 'ΙΤΟ:λΙ'Χ,. . 
Βέσσοl, Ί;Ι (Χ. Βεσσο/, Bηoσol)' λσι.ός; 

8Ρ4χη,· 
Βείιη, f)' πόλι, K'Xxι~o ',ΙII •• , 
Ε'εΟΟς, δ' ποτ. Kιxxa~CΊvt'X_ . 
Βέχεlρες, οΙ' Σxυθlκ:;~ Ιθνο,. 
BiΊYίς, 'εως, "ι' πόλο ΊλλυρΙIι,. 
Βήλος, δ' θιό, &6υλ. Ι Χ.4. 
Βήνακος λ/μνη, f)' λΙμνη l'cxAACcx,. 
Βήνη, f)' πόλ, Κρi)τη,; 
Bt\ρις, -ιος, δ ' ποτ , Πόντου, 
Βηρlο6δης, δ' δ'Χοlλιίι, Πόντου. 
Βηρ/σ(σ)ιμος, δ utocx~toxp. A~pηλΙoιι. 
Bfjρoς, δ' σι~τoxpιίτωρ ' Ρώμης;. 
Βηρυτός, 'ιι' πόλ. ΦοlνΙχης;. 
Βήρωνες, οΙ' λιιός; Ι{ιληδi)r-ων. 
Βηρωσο6ς, δ (χ. ΒήΡ'-)' Ιιριίι, BYjAou. 
Bt\OQ, "ι (Χ. BiΊσσα)' πόλο ΛΙ;χΡΙIJ<ις; 

IlJfjμο, 'Attlxff,. 
ΒησσοΙ, οΙ·-Βέσσοl. 
Bt\σοος, δ' ασιτριίπης; ΒιχχτρΙcxς;. 

Βητ/ωνΊ ·ωνος, δ' οuντροφο, ΒΙώνο'. 
BiΊXlς,·εως, "ι' "ι πρφην Μέτηλlς. 
ΒΙα, "ι' Buy. Tltdvo, Πιίλλσιντο, χιχ! 

2]τυΥός;, ιilJιλφή Κριίτου, Χ. ΝΙχη,. 
Βιαντιάδης, δ' υΙ ΒΙσινiος;i Ταιλcxός;. 
Βιόνωρ, -ορος, δ' Κ'νταιυρο, Ι χ.4. 
Βιαρκείις, -έως, δ' ίπΙθ. Bί:txχoυ. 
Β/ας, 'σντος, δ' It, τιίlν 7 110φιίlν Ι 

υΙός; Πριιίμο" ~ χ.4. 
Βι6λΙνη, "ι' χώραι θΡ4χης;. 
Βι6λΙς, .Ιδός, "ι' πηΥή πληα. KIAYjtou. 
ΒΙδερις. ·εως, "ι' πόλο ΊνlJlιίιν. 
Β/δος, "ι' πόλ. 11lxι).(cις;. 
ΒΙεννος, "ι' πόλο Κρήτη,. 
Βιζίιη, "ι' πόλο 8Ρ4χη;. 
Βιζώνη, "ι' πόλο ΚοιαΙcxς;, 
Βl8υνΙα, "ι' 'πcιρχ Ιcι Κ. 'AαΙcι,. 
ΒI8(ινlον, τό' πόλ. ΒιθυνΙαι;. ., 
Βι8υνοΙ, οΙ' xdtolxol τ9), ΒιθυνΙαι,. 
Βι8υνός, δ' "ι. Διό, χιχ! TlτcινΙlJo, 

8Ρ4χη,· . 
ΒΙ8υς, -υος, δ' οuντροφο, ' τοl) βcια. 

Λυoιμ~xoυ Ι Χ.4. 
ΒlλlστΙχη, "ι' ίρωμ'νη ·τ06 βcιo. Πτο· 

λιμcιΙoυ. . 
ΒιλλαΤος, δ' ποτ., Βιθυ",Ι'Χς;. 
ΒΙΡΥΙλfος, δ' δλ. <ΧιίΡΥΙλlος. 
ΒΙσο, f)' πόλο 8Ρ4χη;· . 
ΒlσόΧ ταl; ο-Ι' Ιθνος; ' 8ΡιJxιxόν. 
Βισόλ της, δ' , ΧιίΤ. Bι~αιλ τ Ιcις; Ι 'Aδ~ 

lJηνό, τι,. 
ΒlοάλτΙο, f,' τμfjμcι κΙΧxalJονΙcις;. 
Βlσόν8η, f)' π6λ.θΡ4χη" 
ΒΙσουΡΥlς, ·ιδος, δ' ΠΟΤ. ι1νω rιρμcιν. 
ΒΙστονες, οΙ' lθνο, 8;;ιJxιxόν. 
ΒlστονΙο, f)' χώ. Βιστόνων ίν eP4x'{l. 
ΒlστονΙς, -Ιδος, f)' δν. νuμφης; Ι δν. 

λΙμνη, ίν epιjx'{l. 
ΒΙστων, -ονος, δ' Υινιίρχ. Βιατ6νων, 
ΒlστωνΙς, f)' δλ. ' ΒlστονΙς. 
Βιτόλη, "ι' ΠυθαιΥΟΡ, τις; θυΥ. Δcxμοl)c. 
Β/τος, δ' δν. σοφιότοl). , 
Blτoύριvες, οΙ' lθνο, rιxntιx, Ι χ.4. 
ΒΙτων, -ωνος, δ' "ι. ΚιιlJΙιτπης;, ιilJaA. 

Κλιόδιο, Ι Χ. 11. ' , 
Β/ων, -ω,νος, δ' ΠΟΙ. Αχ l1μur-νης; Ι ίπ. 

άιν. l1ρχ. Άθην. Ι φιλόα. Ι ' Χ. 11. " 
Βλο/ανδρος, 1,' πόλο ΚΙΥ, ΦΡΙΙΥΙαι,. 
Βλόσκων, ·ωνος, "ι (Χ. -ών)' νfjσ, τ6)ν 

rcιAAIxlilv n;ιιρcιλΙOIIν. 
Βλόστα, "ι' μή. -SrotμιyLIJGu. 

ΙCρoισ-ΙΡΙννoς 

Β: aJ5oς, "ι' π6λ. ΦρυΥΙαι,. 
Βλέμ(μ)ινα" δλ. ΒελεμΙνα. 
Βλέμ(μ)υες, οΙ .. lθνο, ΑΙθιοπΙαι,. 
Βλεπατος, 6' τρcιπl~Ι'l:η, ίν Άe1μι«ις;. 
Bλεψιόδal, οι' liπόΥ. τοll Β>.ιψΙοu. 
Bλεψ/aς, δ' παιριίαιτό, τι,. 
Bλήρa, "ι' .όλ. 'EtρoupLcι~ 
Bλησlνωψ ,πόλ. Κορσιχfjς;. 
Β\ίιοων, . -ωνος, δ' Κ •• 'B'ΡOΙXλIl1:0U, 
ΒοόΥΡιος, δ' ΠΟ-Τ. Λοχρ!δο;. , 
Βοόκτης, • ου, 6' ποτ. ΛΙΥουρΙοι,. 
Booμ/λKoς~ -ο, ' δ' όΤΡCΙΤ. Kcιρxηδoν. 
Βο6ώνεΙΟ,f)' πόλο Ίτ«λΙcι,. 
ΒόΥος, δ' βαισ. των KCIuρouolOIIv. 
Β:>ηδρόμια, τΙ' Ιορτή iv ΆθήνOlι;. 
Β:)ηδρόμιος, 'δ' 'πΙθ. 'Απόλλωνο,. 
θόη80ς, δ' δν. ΠΟΙ" ΥλUπτου. 
,Βο/α "ι (Χ. Βοιο/)· ιtόλ. ΛαιχωνΙοι,. 
Βοίαν6ν, τό' πόλο 'ΙταιλΙαι,. 
ΒοΙ6η, "ι' πό'λ. 8ισσαιλ. Ι Χ. 11. 
BoI~lς λΙμνη, "ι' λΙμνη θιαοαιλΙαις;. 
Βοινώα, "ι'=ΟΙν6η, 
BoTol, οΙ (χ.Βοιο/, Χ. Β6ίοι)' lev.roιλA. 
Βοιόν, 1:0 (Χ. ΒοΤον, Χ. Β6ίον)' π6λ.,', 

'πΙ τοll UCIρvcιoool). 
Βοι6ς, δ' Ίιι. Ήραιχλ., ΙlJρuτή, 8οΙαις;. 
ΒοΤσκΟζ, δ' ΠΟΙ. 8ιααcιλό,. 
Βοιώ, -σΟς, "ι' πolήτριcι ίχ_ Διλφιiιν. 
Βοιωτ/ο, tj. ' 'παιρχ Ιαι Έλλιίδο;;. 
Βοιωτός, δ' "ι. 'Ποαιιδ.,Υινιίρχ.8οιOllτ. 
B6KXOΡIς, -ιας, δ' βcισ. ΑΙΥόπτοιι. 
Β6κχος, δ' 'βαισ. )(ΙXUPItιxvlιx,. 
Β6λ6η λ/μνη, "ι' λΙ Χ. πόλο KcιxIIJ. 
Βολ6lτ/νή, "ι' π6λ. AI't'UIt';OU. 
Βολ/να, "ι' π6λ. ΆχαιΤαι,. 
Βολινοτος, δ' KO'l:. ΆχαιΤαι,. 
Βολισσός, "ι (Χ. Β6λ-)' πόλο ΑΙολΙδο,. 
Boμ6ίιίcη, '*Ι. δν. ιχυλητρΙαις;. 
Boρεόδaι, οΙ' οΙ lJuo "ι. τοβ 8ορΙου. 
ΒορέΟς, δ' "ι. 'AατρcιΙo" Χ. '806ς;. ' 
Βορεός, ·όδος, "ι ' 8uy. 8ορ'ου. 
Βορης, δ' ιΙ, των χιινων 'AxτcιΙOIIνo,. 
Β6ρσιππο, τιί· πόλ. ΒιχδuλOllνΙcxς;. 
Boρuσ8ένης, -ους, δ' ΠΟ';. E~ρOllπ. 

Σαιρμαι-τΙοις;. 

BoρuΆXν/ς, -ιδος, "ι' πόλο ΕυρOllπ. 
,Σ1cιρμcι τΙαι,. 

Βοσπορ(ι)ονο/, οΙ·χiτ. τοβ 8οσπόρου. 
Βοοπόριχος, δ'ιιριυ, τι, τ06 Bυ~cιντ. 
Β60πορος, δ' δ 8ριJx. Βόσπορο, Ι δ 

Κιμμ'ριος; Β. 
Β6σπορος, 'Ι'ι. πόλο TΙXUPIxfj, Χιροον. 
B60rρa, τci· π6λ. 'AριxδΙCΙ,. 
Βοοτρην6ς, 'δ' ποτ. Φο:νΙχη,. 
ΒοτΙειον, τό' πόλο ΦρυΥΙαις;. 
Βοττ/a, 'Ι'ι. 'παιρχ, ΚcιχιlJονΙαις;. 
ΒοπlοΤοι, οΙ' χΙΙτ. ΒοττΙαι,. 
Βοίι6σρης, δ' ΙΙΙροη" υι. Klyιxδυ~oυ. 
Βόίι6οοTlς, 'ιος, 'Ι'ι. θιόι ΑΙ"(υπτΙωγ. 
Boύ6αoΤQς, 'Ιι. π6λ. ΑΙΥόπτοιι. 
Βου&:ιν, -ωνος, δ' πόλ , ΛuχΙcι,. 
Βουδε/α; "ι' 'πΙθ. Άθηνd,. 

, ΒΟύδέ:lον, 1:6' πόλο 8οιOllτ., 8ισσαιλ. 
Βοόδειος, δ'uΙ: ΑΡΥΟΙΙ, Ιδρ.προηΥ.π6λ. 
ΒουδΤνοl, οΙ' λιχ. νομΙΙlJων ΠΟλωνΙοι,. 
Βοίιδιοι, οΙ' λσι. ΚηδΙαι,. 
Βοίιδορον, 1:0 (Χ. -δόριον χ,-&ιρον)' . 

ιiXρOllτ. χ. φι;οτΙρ. Σαιλαιμtνο,. 
Βούδορος, δ' ΠΟ';. E~δoΙαις;. ., 
Βοίι8ηρος, δ' Πυ8cιyόρ. ίΧ ,Kυ~Ιxόίi, 
Βού8ιος, δ' ΠυθσιΥόρ: ίΧ Kρό~ωνoς;. " 
Βου86η, 'Ιι. π6λ. Ίλλιιρί-αι, •. , - -: 
Βου8ρωτ6ν, το (11. .ωΤ6ς,fι)· ~όλ., ' 

'HItIlpou. , 
ΒοίικαlO, "ι' πόλο Φοιιχιδος;. 
BoυKέφaλα, τΙ' ,ιiXΡOllτ. ,'AΡYOλ~δoc , l: 

Ι =.Βουκεφόλεια. 

BoυKεφόλaς, ·α, 6' πιριδ. tnno~ 
Κ..Υ. Άλ.'ΙΙνδρόίι. 

β::>υκεφόλειο, "ι (Χ. ·λ/α)·πόλ:Ινδιliιν. 
BouιιoλΙα, "ι·Xaιρ. ΑίΥUΠJόυ: , 
BouKoλΙ~ς. δ' "ι. ΒουχομOllνος;. 
Bouκoλικόν σ1'6μα, ' -ς6' Μν τιiιν στο-
, μΙΙτOll". -soll NaιAou, 
~oλΙωνί -c.ίνoς, δ' "ι. Auxdovo, 

- ~ ιιι. AoιoμUovto,. 
βουκολΙων, -ωνος, "ι' χιίι.' ApxOIlJlOI;. 
ΒΟίιΚολος, 6' υι. '8ρllxA. 11)(. ',m·" 

ποΧ6ωντο,. 
Boυλαy6ρaς, -ου, δ' Ά8-ηνOltός; τι; 

r JIυ8σιΥ:όριιό; τι,. 
8ouλείις, -έως. δ' "ι. Ήρσιχλ. χ. μι4; 

των 8ισπlιί&ιιlν. 
Βούλινε.fς,' οΙ(χ. ΒουλινΟΙ)' λαι.'Ιλλυ;ι. 
βοΟλις, -ιος, δ' ΊtιρΙφ. Σπcιρτιιί~,1ς;. 
ΒοΟλις, .ιδος, "ι' πόλ: Φ.χt&o,. ' 
Βοίιλων, -ωνας, δ' 6 tlJr-uocι, t'ijv 

προτ.Υ. πόλίν, 
Βούμωδος, δ' ΠΟ:;. ΆσαυρΙαις;. 
Βουνα/ο, f)' 'πΙθ. ·8ρcι,. 
ΒοΟννος, "ι' πο1:. 'IλAupLcι,. 

' Βουν6μεια, "ι (Χ. Βούνομος)' δν. τ9); 
Π,λλη, ίν Kcxxle. 

ΒοΟνος, δ' "Ι. Έρμοll Χ.'ΑλχιIJΟΙμιΙcι;. 
βαιο. ΚορΙνθου. 

ΒουολοΟσκοl, οΙ' βλ. αι6λσκοι. 
Βοίιπολας, δ' ιiycιλμαιτoltoιό,. 
Βοίιπ0ρ8μος, δ' δρ. ΆΡΥολΙlJο,. 
Βουπρόσιον, τό' πόλο Χ. χώ. ·Hλ,~o;;. 
ΒοΟρο, 'Ι'ι. θυΥ. Διό, χ. 'Ελ(χη; Ι π6λ , 

ΆXaιΤαι ,. 
Βουρ5ΙΥολα, "ι' πόλο 'Axouttcιvfj, 

ΓcιλλΙαι,. 
Βοόριν(ν)α, "ι' χρήνη v'ijo. ΚIiΙ. 
βουσοΙ, οΙ' λαιο, )(ηIJΙαι,. 
Βοίιοιρις, -ιδος, δ' υι. UoOIIIJ., ~:xα. ' 

ΑΙ't'uπτοu Ι Χ. 'ι. 
Βούσιρις, ·ιδος (-ιος),"ι·πόλ.'τ06 Δ'λ· 
, 'l:cι AI't'uIttou. 
Bmoς, .,.. =-Ε6ουοος. 
Boυτόδal, οΙ' ιiπ6y. 8οότο" Ι δ~.'Aττ. 
Βοίιτας, -ο, δ' Κιλ'ijαlοΊ; ιiθλητής;. 
Βοίιτη, "ι' -Βοοτώ. 
Βούτης, -ου, δ' "ι. Τιλ'οντο" ιι, των 

• ApyovoιutIiv. 
Βουτώ, -σΟς, 'Ι'ι' θιότη, ΑΙΥ. lπόλ. χ. , 
, " λΙμνη A!yuntou. ' , 
Βουφό'ι'ιον, τό' χOllρ. 'ΑρΧΙΧIJΙΙΧ,. 
Βόυφ6Υος, δ' ποτ. Χ. 1jp!il' Ά:;χιιδ . 
Boυφρός,-όδoς,fιΎ~σ."λ \μ. Kaoco'lj'I, 
BouχαΙΤιον, το (Χ. Βούχετο, 'ι'ι)' πόl" 

ΉιτιΙρου. , 
Bρ6yxaς, δ' "ι. ' l1τριιμόνο" tar-tιti), 

ΌλUνθοu. -. . 
Bρovχ/δoι, ΟΙ' ιiπόy. 'l:Q!! ΒΡΙΙΥχου, 
, , οί ΧΟΥίν. Ιιρίων Ι δ ' τ6πο, xcι! το 

μαιντιΙo~ Άπ6λλ. Χ. 'ΑΡ,;'μ. 
Βρ6ΥΧος, 6' , υ!. Άπόλλ." μιiν'l:ι_. 
BρaΎxυλ/δης, δ' ΒοιωτιίΡχη,. 
Bρaσ/o, .f)' θυΥ. του Ktvu;:oι. 
Bρaσιo/, αιΙ· βλ. Πρaσlol' 
BρaσΙδας, '0, δ' o'tpa:~. , ΛΙΧχιlJαιιμ. 
ΒρΟσ!δεlο, τci' .o{ιτή"~ Σπciρτ~. 
Bρaσ/λqς, '0, , δ' δν. ~ρωo, jx ΚIiΙ. 

, 'Bρaυρώ; -σΟς, f)' άuι;;:·nιττιχχοl). • 
ΒΡοίιρων, -ωνοςί δ' ~ρOll, "A~~ιx9),. 
8ραJρών, ·ωνΟς, ij' δ~. 'Αττιχηc. , 
Bρoυρωv/a,f,'.'nl8 • .'Αρ't'μ, . , 
Bρoxμδν~ς, οΙ' φυ. ΙιρΙ,οιιν , Χ. αοφω'ι 

'IvIJIi~. , ' 
Bρaxόλη, "ι' πόλο Κr-'ij-ι,ll" 
~ν8εότης, . 6' πρτ. , ' .ιρxαιlJΙάc,. 
Βρέν8η, "ι' πόλο Ά;:.χαιIJΙcι,. , 
Βρέννος, δ' στρcιτ. rCΙAOΙ1Iiv. 



Iρcvnσιov-rcv_ .... ,Ι 
βρεντέσlον "~ Ι.. ·ήσlον)·κ6λ. Χ. ' . . Β(ιλλις, ·ιδος, "ι (Χ. ΒυλλΙς. •• Βούλ..; Γαληψός, 11' 116λ. ΙΙcιUΔoνΙς. ,. 

ΓαλιλαΙα, "ι' '1I:Ilρ~. Oιι).ιιίι,1:ΙνYj,. 
, Γaλίν8ιός, 11 (χ, -8Ις)' Ouy., OρoΙ~oll. 
Γ αλλαΤκι'ι, "ι' 'ΠΙΙ;;Χ Ι.ιι 8ρ4χη,. · ' ' 
Γαλλι'ισιον, ,6' κ6λ. χ, δρΌ ιsιιρ« 1:ή'Ι 

λιιι. '1,lιλΙIι,. λΙc;>' κ6λ. ΊλλlιρΙ:ι;. . 
θρtντlOι, . ι:ιΙ' βλ. ΒρέΤTlοl. . Βύρσσ, .". liχρ6κολ. ΚIΙΡΧ'ι". 
BρtγT.OC;, ,δ' ιιι. !Ηρ:ιχλΙοll,. . ΒυρσΙνη, .". χωμ. λΙ;. ιiντΙ ΙΙlιροΙν-ιι. 
ΒρέπανΙα, ." (Χ. ΒρετανΙι;ι)' 'ιι μι· Βυ:roδTlς, -ιδος,,,,' Ιπιιρχ. Ά.φρlx~,. 

yι:tλ') ν~OD; :τ:o~ '.ι1:λ«ν1:lxoiί. Βώλα, .". π6λ. 'I'l:CXAI«,. . ' ·Εφιοον. . . 
ΒρεπΙα, .". 'πlιρχΙ« Ί1:«λΙ«,. Βώλαξ, 'σκος, "ι' π6λ. ~lλl~. 
Βρέττlοl, οΙ' ιΘν!); . '11:«λιχ6ν. &ιμlεΤς, οΙ' λ«. ΑΙ1:lιιλΙ«,: 

.ΓαλλΙα, "ι' βλ. ΓολάτΙσ_ ' . 

Βρέ.ΤTlς, δ .(Χ. Bρt:Tτoς)' 111. 'HFIIXA. Βω.μσΙ, οΙ (κ. &..ιμΙας, .δ)· δρ.AΙ1:cιιλΙII,. 
Γαλλoγ~αΙKΙα, fι·rll).Iι'τ:Ιcι 11'" ΦΡΙΙΥ· 
Γόλλος,Ο'-Γαλότης .δν. tιιιφ. Pcιι, 

ΒρεΟκοl, οΙ" λ«. O«~ν~ν!II,. ΒωνονΙα, .". π6λ. Ί'Ι:«λΙ«,. 
ΒρεlJl<όμaγον, -ι6·π6λ.1:~'~λy 1'«λλ. Bώρpaς, δ' (Χ. Βώριμος)· ιιι. OimIOlI, 

. μ«Ιcιιν J δν. ΚΟ1:lιμοil; 
Γδμαλο, 1:Ι' κ6λ.0IιλIlI01:Ιν,l,;Ό 

Βρι'\ννος, δ': β~. Βρέννος. . ΙΙ:ιριlιν"lινό" 
BρΙαδα,1:ι:t· π6λ. tIIOI"Iιx,. . BCιρOς, δ' 1ιι. · Οιριήροll,. Ι Χ. 11.-

, Γόμ6ρειον, ,6 (Χ. -ιον)'1Ι:6λ. ΑΙο).ιχ'ή. 
Γαμηλιών, -Cινoς. ·0' ιi1:1:Ix6,μ-ljν. 
raμoj(alpωv, -ωνας, δ·δν.πιιραιΟΙ1:01l. ΒριανTlκή, "ι' χώ. 8Ρ4x,l; . . 

Βρι6ρεως, δ' .ιΙ; 1:&'1 rlyι:tv,.v. 
ΒρΙγαντες,ιιΙ! Ι&να, Ίρλ!&ν"Ι!&, ,, 
ΒρIΥόνnον) ,6:π6λ. Τιιρριιχ.". Ίοπιιν. 
8ριγες,' οΙ: -Βρυγες. : . 
Βρικόντισl, οΙ' ΙΟ'ΙΟ; rIΡI4II~",6v. -
ΒρικιννΙαι, οΙ' qoρouρ. }:Ixlλfι,τ,. · . 
Βριλησ(σ)ός, Ο· Ορ. Ά11:1)(~. 
Βριμώ, -σος, .". 'πΙθ. ::Ex~:τ:,II'. 
ΒρlξΙα" "ι' ,π~λ. '1,1:άιλΙ Iι,. , . 
ΒρΙσα, *Ι. ιiχρωτ:. ΛΙo~oll . • 
ΒρlσαΤος,· δ~ ίIΣΙO. BrιXχι:ιll. 
Βρισεύς, · ·έως, δ' "πιι. 8PIO,lI"0', β:ιο. 

, ΛιλΙΥ·ν. 
ΒρlσηΙς, .!δος, "ι' Olly. 8ριοΙ.,,'" 'Ικ, 

πo~μllιι, IιΙχμΙλ. ΆX~λλ'ω;. 
ΒριτόμαρTlς,·εως, "'·'πΙΟ. ~AΡ1:Ι:ι.I Χ.I1. 
Βριτόμαρτος. δ' βιιο. rιaAAIoι,. 
Βρ6γγος, Ο· πατ, ΙΙolo.Ι~. 
Bp6μlaς, δ·iπΙΟ.Βiχχοlιι.Iιι.ΑΙΥUπτοll. 
BρoντεUς, -έως, δ' πιι. Τιι~τ:tJ.ou. 
ΒΡ6ντης, δ' ιΙ, των K\lxλ~ιτ:ων. 
Βρον.τΤνος. Ο'; τcυν OIlOιιyo~IΙων .'Τ:Ι, • . 
Βροτέας; Ο' 111. Tιιντ:ι:tλo:ι, 
ΒροίικτεΡοΙ, οΙ' ΙΟνο, 1·I~μιινΙιι,. 
BρoOΤQς, δ' δν. ίπlo~ ΡωιιαιΙων. 
Bρσu rTIa, ΒρούΤΤIOΙ' βλ, . ΒρεττΙο", 

Βρέττlοι. . 
BρuQYlOY, ,6' κ6λ. 'lAAI);;Cιx,. 
Βρύαξις, -εως, δ' πιρΙφ, 'ΥλUΠ1:,1,. 
Βρίιας, ·αντος,·. Ο· δν. δύο 01l8αιΥΟΡ. 

ί~ '11:ιιλΙIι,. 
BρuγΙσς, Ο (Χ. BρU'ι'ιoν, 1:6)' π6λ. ΙΙιι- ' 

' ",ι"ονΙαι,. . . 
, Βρύγοιι o~· Ι&νο, ' 8~IJXlx6v, 
BρuγoJ. :0\', λιι. '1).).lιρΙIι,. 
Βρύκη, "ι' -Bε6ρUKη. 
Bρύλ~η, '4' θΙΙΥ. ΙΙΙ·.ωο,. · 
Bρuσειol, IιΙ' κ6λ. ΛιιxcιινΙII,. 
Βρυσ1οκlα, . "ι' κ6λ. '1'1:ιιλΙιι,. 
Bρύσ~)γ, -ωνας, Ο· 01l8ΙΙΥ6;;116, '1:1'. 
Βρύπιοl, ' oΙ~ βλ. Βρέττlοι. 
Bρuώ, -σΟς, "ι' 01l8«ΥΟ;;IΙΙΙ 1:1'. 
Βρωμlσκoc;. δ (Χ. ΒορμΙσκας)' κ6λ. 

XιιLλ1ιlll. Xaρooν. 
Bίι6ασσoς, "ι' κ6λ. ΚιιρΙIι,. 
Βύ6η, ",. π6).. '11:lIλΙιι~. 
Βύ6λινα δρη, 1:ι:t. /5fι. ΑΙΥύΠ1:00. 
Βυ6λΙα, 41' ί1l:Ιθ. Άφγι:ι~. 
Βυ6λίς, '-ιδος, "ι' ΠΤιΥτ, ίν KllTι'Sqt; 
Βύ6λος, "ι' π6λ. ΦοιγΙχτι •. 
ΒυζακΙα, "ι (Χ. -κΙςl' βλ. Buσσδτις. 
Buζόντιoν, 1:6' π6λ.θΡ4χη;, ." ΙΠ.Ι-

1:11 Κιιι'ι )πολl, Ι ·Χ •. 11; 
Βύζας, -αντας, δ' ul' 000.1"., Ιδρ. 

8111;lιν1:Ι«;\Ι . . 
Βύζη, "ι' OI)Y· ΈριιοΙνοll.' 
Ε!ύζηνος. δ' IιΙ Οοοιl". 
Βύζηρές, οΙ' ΙΟνο,' 06ν'l:01l. 
Βύκελας, δ' 1i0). ,11:ή, Σιχιιώνιο,. 
Βύκκων, -ωνaς, δ' 8ι;;ι:tπllly 1:06 Ό· .. 

μ~ρoll (1I1I1:dι TCj't/;,1V). . 
Bυλόζωρa, 1:ΙΙ' π01. o~loνΙII,. 
ΒυλλΙονες • . οΙ' ι~ · ~lλlllplq> 

Γί::ινδόριοι, οΙ' «01:ιτιΧ6ν Ιθνο,. 
'ΓανδΘρττις, 'ιι (Χ. -ις)" fι xa&ρcι. ,ιi'l 

rCΙv"lIpI1IIY. 
Γό6a, "ι (χ, Γa&:ιδ)' π6λ. rIlAlACΙIιx,. Γαν6δωρον, 1:6' κ6λ. ΒιλΥ. rlιλλΙιι~. 
Γa6αI, cιΙ' "ιW· 1I:6λ.l, ΟιροΙιι,. Γόνος,' .". π6λ. χ, φρoιί,~ν 8;;4.'1'. 
Γο6ότος, δ' Oιi~o'l; OII1:j). ΦΙ;ΙΙΥΙΙΙ'. ΓανύκτωΡ, ·ορος, Ο· πιι.1:ιiν φονΙωl 
Γ a6a8ό, "ι' κ6λ. ·Ιαιι&ιΙIι,. . τoiί " '80ι6801l. ' - ' 
Γό6ολο. -,;ι:t. πόλο χ; λφ. };lιρΙιι,. Γawμήδa, "ι' fι ·815,1 1:&ν Φλι~Ιων. 
Γa60>.ετς, οΙ' λ«. ΆlιοlιΤτιιν. r«Aλ. Γανυμι'ιδης, .ους, Ο· 11.1. βιιο. ΤροΙιι. 
Γadaoύπόλις, t, . .. Γo6aό.·, ' . Τριιιό,. 
Γό6aρα, τι;ί' π6λ. llιιλιιιο~Ιν,l,. Γ9ραμαΤοι, οΙ' ΙΟνο; ΆοοlιρΙιι,. 
ΓαΒΙνη, · "ι' ίπών. 1:'1; ΆΡΥΙΙΙΙ' '!'8ρcι;. Γαρόμαντες, οι· Ιθνο; 'ΑφΡΙΧfj,. . 
Γό6ιοι, οΙ ' π6λ. '11:CΙλΙ:ι" ΓαραμaντΙς, -Ιδος, 'ιι' δν. vιiμΙP,l'. 
ΓαΒρηΎα, (Χ. -ήτα), "ι' "ι:too;'" r.pμ. Γαρόμας, ·αντος, δ: 111. ~Aπ6λλωνo;. 
Γόγαι, ιιΙ· κ6λ. ΛlιιιΙιι,. Γ0ρ6της, δ' ΠΟ1:.' 'Αρχιι"ΙIι,. . 
Γόγγη, iJ' π6λ .. '1v&xf/', Γόρyoζα.fι·π6λ.Kφμ~ρΙoυ 8οοκ6ροll. 
Γδv.νης, , δ' Μ1:. '1vatxfj,. ΓδΡΥανον, ,6' ΙΙχρωτ. ΆποlιλΙIι,. 
ΓόγγΡο, "ι' πγlll'l:. OιιφλιιyoνΙCΙ" ΓόΡΥοΡα, ,;ι:t. κ6λ. Tρφι:t!Jo," 
Γόδαρα, 1:ι:t' "δνομ. κ61. lΙιιλ ., '10Ilδ., Γαργoρlς.·Iδoς, "ι-xΩl. 1:1Ιν rιxρyItp.v. 

KoIλ,l, !lιρΙιι,. ' Γδργaρoν, 1:6' 1:μfjμll δ;;οll, "Iδ,l,J. 
Γαδότος, -ο, (-ου), δ' 'A.ooιίρ,~ ",. ΙΙ,φ . ΙΙlιοΙIι,. 
Γqδείρα, 'l:ι:t. ν1/0. χ, K6λ: Ά,;λcιν,;,- ΓδρyaρOς, "ι' Ρλ. Γ6ρyaρo. 

χ06 . 'QxιιxvoO. . ΓαργοφΙα, "ι' 1ψ/lν') 801.,(11," 
Γδδιρδa, '.". κ6λ. 'ΑρlιδΙIι;. ΓόρΥη, "ι' κ6λl, ·Alδu,l,. · 
ΓαδlτονοΙ, οι, xι:tτ. rIlIιIIρlllν. Γαργηττός, δ' "i'jμ", 'Α';1:ιχfj, .. 
Γαδιτονός, δ~ ίκΙΟ. ΉΡΙΙΧλΙοlι,. Γαρεό8uρa, 1:ι:t"xΩlμ') KIIΙSKιιδ.OIlΙII,. 
ΓαδρωσΙα, .". βλ. ΓεδρωσΙα. ΓαρlνδοlΌl, οΙ' Ι&νο, ΆριιδΙcι.,. 
Γδζα, -Ιι' π6λ. ΟιιλΙΙΙΟ1:., !oy"ωιν"k. Γaρoύνας, O·(x.Γαρo(ιννaς.x,-ύνας)· 
Γόζαρα, ,ΙΙ· =Γδδaρa. · . ποτ. rIlAAIιx,. 
ΓαζΙouρa, 'l:ι:t. 1Ι:6λ. 06ν1:00. Γaρσόoιιρσ, 1:ι:t. Μλ. KcιIτΚII!JoxIII," 
ΓοζωρΙο, "ι' ίπΙΟ. ΆΡ1:'μ. Γau6νης, -ou, 6'IιΙ:8ρΑλ; 'h)μjνoll, 
Γδζωj:>Oς, "ι (χ, Γόσωρος)·κ6λ... ie·A.ρyo~. 

χιδονΙ«;. ΓαυΥόμηλα, 1:ΙΙ' x8μ'l Ά;oollpΙ~ 
Γα8έαι, IιΙ' κ6λ. Άρlιιι"Ιιι,. · ΓΟΟδος, '''ι' νfjoo; ιsληoΙoν Kρήτη~. 
Γαθεότας, Ο· 11:0'1:. Άρllll"ΙIι," Γauλ(ε)lτης,'ου, Ο· δν. K«~ Ι δ 'ι ' 
ΓαΤ.α -Γη;,.,,' Olly. Xι:tOIl, x.μ~.Oilρllνoiί. ~Ιoυ. . ' 

. Γαιόοχος, Ο (Χ . . ήοχος)' ίπΙθ.Οοοll". rα.ιλών, -ώνος. 11' Μλ. ΠιιλΙΙΙΟ1:. 
Γδ1ος, Ο· δν. "ι«φ. ίπιο. PιιιμcιΙ.ν. Γaύρ(ε)ιoν, 1:6·λιμ. χ, fΡOup.· Α,νδροll 
Γαlσ6τοι, οΙ (11. -σσόται)' Ih~Nιxp- ΓεδρωσΙσ, 11' __ ρxlιι 'IlaραΙιι, . 

δω.,. ΓlιλλΙιι,. ΓεIλησaα,-fι (χ. ·ισσa)· τροφ6, 'Ο:;ί, 
ΓαΙσων, · -ωνος, δ' ΠΟ1:. 'Ι.νΙιι,. 01:000 ' 
ΓοιτouλΙσ,'" (χ. Γετ-)·ίπιιρ.ΙΙcιυΡI1:ιιν. Γεfρ, 6' ιun. A1δu,l" 
ΓαιτοΟλοι, οΙ (Χ. ΓαΙτ-l ' Ιθνο; Άφρ. Γέλα, 11' Μ>.. ZlxιλΙ~ 
Γόλd6a, 1:CΙ' π6λ. ιι.οΟΠΟ1:. Γελόνωρ, -ορος, Ο· j!ιιo. ·A"yoo~. 
Γαλaιcτoφόγoι, οΙ' !χυΟιχ6ν ιtνo,. Γέλας, oQ, δ' 1ΕΟΤ. ΣlxιλΙ~ •. 
Γαλσξαύρa, "ι' 8οΥ. 'ibwιν. x,T-η8Uo.. Γtλων. -ωνος, δ' τιίρ. !IIPIIXΙΙlloci)Y. 
ΓαλότεlO, 11' μΙιι 1:aν N'ljP'llIδeιν. Γελωνof, οι· koθιχόν Ι&νο;. 
Γαλότη, .". ΠΟΙ,l1:. ΙΙντΙ rιxAIItI«. Γελωνός, 6' ot. "IIρcι.xλ. 1t. 'ExI"y,l". 
Γαλδτης, δ' IιΙ. ·8ρ. yaνιtp. rcιAIl1:ciν. Γελωνός, "ι' Μλ. !χιιΟΙIι,. ..: 
ΓαλατΙα, .". ΠIΙΡχ.ΙΙ. ΆοΙIι; l 1:μfjμ. ΓεμΙνιος, δ' δν. "IΙΙ9'; ΡlιιμιιΙ.ν. 

. K~pόIK,l.. Γεμιvoc;, 6' Ρ68lο; ΙΙIl8'!μιι1:Iχ6,. 
, Γαλατικός κόλπος, δ' δ ''ι, AιιcίIν. Γέναινοl, ' οΙ' ΡΙΙI1:ιχόν Ι&νο,. 
.Γαλότων, ·ωνας, δ' /;σrrρciφo;. Γενέ8λlOν, ,6' Χιίιμ') ΆΡΥολι&ο,. 
Γδλcιuρoς, δ' βCΊOlλ . Τlιlιλ!&ν;Ι.ν. Γενέση, 11' K6λ~ ' Λlιχ.νΙιι,. 
Γόλ6aι;, -α, δ' ΙΙ~1:0XP, Ριιιμ«ΙIΙΙν. Γενέσίον, ,6' χώμ,l · 'ΑΡΥολΙ"ο,. 
Γαλέτης, δ' I~ooιiμινo; 01:0λιμ. 1:06 Γενέσιος, δ' 'πΙθ. Οοοll"&νο;, 

Aciyoll. Γενετuλλlς, -ιδος, ' ''' '' Olιk -τ:ιiν -τ:όχι-
roλEUc;, .tως. δ' IιΙ Άπολλ. Χ. e.- ,ιiν J 'πΙθ. ΆφρolJΙ1:,1,; 

μI01:0%, ΓενέτωΡ, ~oρoς, Ο· ~Ιό, ΑIιΧΙΙονο,. 
ΓαλεQταl, οι' μιiyWI, ΣΙ1l8λ~. Γενfιτης, . δ' λφ. Χ. ΠΟ1:. Π6ν,;01l • . 
Γαλήνη, "ι' μΙIι ,ιιν N,Ip,lIIιwι. ΓεννaΤδες, IιΙ·-ΓενετυλλΙδες. 
rαληνός. . δ· Κ8ρΙφ. ΙCΙ1:ρό; .1( ' Οιρ· ' Γεννηοαρττις, 'ιδoς,""λιμ~ ΟιιλΙΙIΟ1:. 
, ΥΙΨΟιΗ χ, · I. , . Γενο{ιο,"ι (Χ. Γε.ν6αI···πόλ:Ι1:ι.ιiλΙιι,: , 
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Γέντσ, .fj' πόλ: 'IYδLxfj,. 
Γέν1'lος, 6' βσιο. ~Iλλυ~.ιάl-/. 
Τέραιστος, 6' 111. Δι;, Ι 11'. ~civ ' Κ,,-

Χλώπων. 
Γεραιστός, 6 (Χ. "ι)·iχρ.χ.λι.ΕΜοΙσι~. 
Γερόνσ, "ι' βσια!λ. ~Ι»'I Π'JΥμσιΙων. 
Γερόνεισ, fj (It, - ο/α)' . ~. ΙΙlyσιΡΙ~ 
Γερόν~ραl, οΙ' βλ. Γερόν8ρal. 
Γερόγc.ιρ, -ορος, 6' Aoiy.CIIν τι,. 
Γέρος, ~ό' φροdρ. πληαΙον ΣιχυΙ»νο;. 
Γέρασα, -τιi: πόλ ΠιtλΙΙΙQΤ. Ι πόλ;ΚοΙ-

λ η. 1;υρΙιι •. 
ΓερQσr,oς, 6' δν; μηνά, iv Σιτ.ιiρ-s"y/. 
Γερylθιoν, ~ό' μίρο. πι:ιι~ ~ήν Διiμ· 

ψιιχον. -

ΓέρΥις,·ι6ος,"ι(χ.-18ος,6) Ίτόλ.TρφιiO. 
ΓέΡΥlς, -ι8ος, 6' Oipa"lj' α-τρσt-τ"ljΥό,. 
r ερΥoouΤa"'j'1tόλ: ΑΧόυΤ-τιιν . rCIAAfo,. 
Γέρην, -ηνος, 6' υι. Ποοιιδ. Ι . χωρ. 

Δίοδου. . 
Γερην/σ, fj (Χ. Γέρηνα, 1:~, It, Γέρη

νον, .ό)· πόλο ΙΙια_οηνΙιι;. 

Γερήνιος, 6: ίκΙθ.· Νία.ορο;. 
Γέρης, -η τος, 6' φιιλιχχρό •• ι; 'πιχΙ

~η, ίν Άθήνιιι,. 
Γερητ08εόδωρος, δ' χωμ. 'πΙθ. ci· 

χρlΙου -τινό. ΆθηνιιΙου. 
Γέρισaa, 'ιι (Χ. ~ισα)~ πόλ. Άφριχtk. 
Γερ~ν/α,"ι' χώ;;ιχ Ε!ίρώπ"lj;. 
ΓερΡόνιοι, οΙ' l&io, ΟΙΡClΙ1Lόν. 
Γέρμη,'Ιι' πόλο ΈλληClιτόν-τou. 
Γερόν8ραι, ιιΙ· πόλο ΔιχχωνΙιι;. 
Γ ερόντειον, ~ό' δρ. Άρχ«δίιι,. 
Γερούνειόν, -τό' πόλο • ΑιτουλΙιι;. 
ΓεροΟς, -οΟντος, 'Ιι. πόλο ΙΙιιχιδον. 

Γέρρα, -τιί: πόλ.ΣuρΙιι;,ΑίΥUιτ.οlJ lχ.l. 
Γέρρας, 6(x.Γέρρoς)·πo •. Σιxρμιι~Ισι,. 
Γέρρας, 6 (χ. ΓέρροI, οΙ)' ίπσιρχΙσι 

Σιιρμιι~Ι« •• 
ΓερτοΟς, -οοντος, δ·πόλ. ΊλλιιρΙσι,. 
Γέρων, -οντος, δ' ΠΟ1:. 'Ήλιδο,. 
Γέτας, 6' δν. διιιφ. ΡωμιιΙων. 
Γέτης, -ου, δ' χιί1:. rItLxfj,. 
ΓεΤlfCή, 'ιι' χώ• rI1:ιίIν. 'ιι Δ«ΧΙσι. 
Γευσιστρότη, 'ιι' Υιινή ΆθηνιιΙιι; 
ΓεφροΟς, 'Ιι. πόλο Κο!λ"lj' ΣυρΙ~ •• 
Γέφuρα,"ι·ιτ6λ.ΣυρΙιι, Ι πόλο Qoι.-τΙ« •• 
ΓεφυραΤοι,οΙ (It, -ρεΤς)' δij. 'A-τ-τιx~. 
Γήδειρci, ' -τά; -Γόδειρα. 
Γ",λαι, οΙ (χ. ' Γηλol)' Ιθν~ )('Ijδ~x6ν. 
Γήνα60ν, 1:ό' πόλο rCIλAICII,_ 
Γηρυσνεύς, -"ος, 6' -=Γ-ηρυόνης. 
ΓηΡUΌνης, -ου, b .(1t, -υών)' ιιι. χρ". 

Cιιίορο" PCIICl; vijCl. 'Κ;.~θΙΙιι,. 
ΓIΥαντοφοντ/ς, . /δος,'Ιι·ίιτίθ.' A&ηνIc. 
ΓIVσpTOV, .ό· πόλ, ΦΟΙ'ΙΧ"lj •• 
ΓIvCJς, -οντος, 6' πλ "ljB. Πvαντι:ς, u- -

χνιι ·-τoβO~~σινoβ χ. ri"IH~:SaIp. 
ΓιΥων,-ωνος,6'β&ο A/~~ ί .tΙθ.Bι.iqοll. 
ΓΙΥωνΙς δκΡα,,,,·ciχρωt,θswιιιb.χ6Λ .. 
ΠΥωνος, .". πόλο ΙΙ:ιι~δo<ιΙιι" 
ΓlλΙΥόμμαι,οΙ (Χ.-Υόμ80l) ι&-ι.Διδόης;. 
Πλλος, δ' TCIpCIIyoςtν!>,fllyιbν ι/, I1ιPCl . 
Γινδδνες, οΙ (It, Γlν~)' ih. ΆφριΧή, •. 
Πνδσρος, "ι (x.Γ/νΔCΙΡΑγ πόλ.ΣιtρΙσι,. 
Γλα6ρ/ων, -ωνος, 6'!ίπσι1:0, χ, CI-τρσι-τ. 

Ρώμη,. 
Γ λόνις,-lδος,δ·δν,πο-τ.1 ciδιλ.ΙW"ιΙO,. 
ΓλαuyανTKαι, οΙ (χ. Γλοοοαι)' ιeνo, 

'1νδιιh. 
Γλouκέτης, 6' 'Αιην. δ"ljμΙΙΥ_Υό,. 
Γλαύκη, 'ιι . μΙσι "tciν ΝηρτιΙδων Ι 811τ, 

Δαινaσ6, K~'oντo, Ι Χ. «. . 
Γλαύκη, "ι (χ. ·/α)· π6λ. ΊωνΙΩΙ'. 
ΓλαuK/aς; -01.1, 6' TA~It1:"Ij' Ι Χ. Ι. 
Γλcιuκ!δης, 6' ίπιίtν.Ιρxων ίν'Α.&ήναιι" 
Γλι:aικlππl1r '*Ι' ,,/σι ,aν Δσινcι,tδ_ν. 

Γιyτ.-ΓUμyo.o ... .,.Ι · 

Γλαύκιππος,6' kdtν. lρx.ίν'Aθφcιι" 
ΓλαuKlς, -/δος,.". μή. ΑΙοχΙνοll, 
ΓλαuK/ων, 6' -Γλcιuκlας_ 
Γλαuκ08έσ, "ι (χ.Γλαυ .• lςl· μή.ΑΙοχΙ,Ι. 
Γλαυκο8όη, "ι' μΙιι τΙ»νΝηΡ"ιjΙδων; .
Γλαυκονόμη, 'Ιι. μΙιι ~ων N"Ij""Ij~_ν. 
Γλσοκος.6·uΙ·ΙΙΙνω!J'llΙΙ1:ιCl~;ιοu lχ.l. 
ΓλαΟκος, δ' δν, ποτιιμΙ»ν Χ. Χόλπου. 
Γλαύκωνι -ωνος, δ·ciδιλ. · ΟλιχΔ1:CΙΙ-

'10' Ι ΠΟΙ., Υ«Ucφχ. Ι Χ. Ι. 
ΓλαuKώπις, -ιδος, .". 'πΙθ, ΆιηνΙ" 
Γλαφuρal, ιιΙ· πόλ . θlcιoσιλΙς. 
Γληνεύς, δ (It, Γληνός)' ιιι. Ίlρaιxλ. 

χ. ΔηΙΩlνιΙpαι,. 
[λlσας, ·αντος, 6 (χ, Γλlσσας)' πόλ 

8οιωτΙσι,. 
ΓλΟΟς,δ(Χ Γλώς)'υΙ'τ06 Τcιμι»,Α/Υdπt. 
Γλυκέρα' 'Ιι. πιγΙφ. ~oΙρι.ιι ίνΆθήνιιι,. 
Γλυκέριον, 1:6' (»ποχορ. 1:0il Γλυκέρα 
Γ λύκη, "ι' δν. δΙΩlφ. yυνΩlΙxcDν. 
ΓλυκΤνος, 6'-τcίiν ΠuθΙΙΥοι;aΙlιιν ~ι,. 
ΓλυK~ιμήν,δ 'λιμ. χ, π6λ:ΗπιΙροιι . 
Γλύκων, -ωνος, δ' ίΠΙΥραιμμιι-τοποιό;. 
ΓλυμπεΤς, οΙ' xdt. ΔΩιΧCιινΙσι" 
Γλώς, 6' =ΓλοΟς. 
Γνόδαινα, "ι' '1ΙΙΙΡΙΙ -τι, ίν Ά8ήνΩlΙ,. 
rvα8a/vιov, -τό-fιποχορ.1:0il Γνά8αlνα. 
Γνό8ων, -ωνος, 6' δνομσι πιιρσιClΙ-τοu. 
Γνα8ων/δης, 6~ (»n:oxop. το6 rνciBIIIY. 
Γνόίος, 6' δν. iItLq. PωμΩlΙων. 
Γνήσlππος,6' ,cDν' ΑιηναιΙων ~ι, Ιχωμ. -

ΠΟΙ"lj1ή" 
Γν/φων, -ωνος, 6' δν. ftACIpydpou. 
Γνοορος, 6' ΠΙΙ. Άνιιχιίραιδο;. 
Γνωσlας, 6' 1;upoιxodClL6, -τι,. 
Γνωσ/δημος, 6' τσρ, 'g,loii E~Ιιι,. 
Γ ό6αινον, -τό' ciXPIll1:. -rσιλλΙιι" 
ΓόΥγυλος, δ' ~cίiν ilnCl.'EPI1:PLiIDν 1:Ι'. 
Γολvο(,ο-L(χ.Γολvόν,tό)·Πόλ'κUπροu. 
Γόλ Υος, 6' ιιΙ:ΑφροδΙtη, It,' ADdtνLδo,. 
Γολόσσης, 6' uι.ΙΙ:ΩιCιινΙCιCισι ίΧ ΝουμιΟ. 
ΓόμφΟι • . οι· ·πόλ. θIClClCIAlCI" 
Γονατδς, δ' incitν. βσιClιλ.1:cίiν JIaι .. -

δόνων Άν-τΙΥόνοll. 
Γονιόδες, ιιΙ· νuμφιιι -τινi,. 
Γόννοι. οΙ (ιι. Γόννον, ~ό, It, Γόν

νος, 6)' πόλο Πaι;ριιιδι»ν. 
ΓοννοπαΤος, 6' ίaΙθ. Άπόλλ_νο,. 
Γονόεσαα, "ι (χ. ΓoνoOσσa, χ. Γο

νoOσa)' πόλ. Χ. ·ι1χρω1:. Άxιιtσι, 
Ι ιτόλ, θ8CΙΟσύ. Ιιιι,. 

Γόρ'ι'aooς, 6' 111. ΙΙΙΙΧ«ΟΥΟ, Ι xlllμ. δν. 
O-ΤΡCΙ:1:. Δ«μ«χο,,-

ΓόρΥη, "ι' μΙιι -τcίiν Δσινσιtδων 11t, •. Ι. 
ΓΟΡΥ}ας, -ου, δ' πι"Ιφ. οοφ. χ. . ρή~ 

ίΧ };ιχιλΙσι; 1 χ. Ι. 

ΓόΡΥlον, -τό' χωρ. ΣΙΧ8λΙσι,. 
Γορv/ππεια, "ι (Χ. ·πlα)· πόλο %ινδι

xfj, 'πΙ 106 Κιμμιρ. 8oαri6~01l. 
ΓΟΡΥ/ων,-ωνος,6ΊΙ, τcίiν iIτLCl:E"ltp . 
ΓOΡyoλόφaς, 6' χωμ. 'n:Ιθ.0-ΤΡΙΙ1.Δαι

μ«χοll • 
Γ όρΥος, δ' βιιο.1:ι:ιιλιιμ. Ktbτρoll Ι Χ, Ι. 
Γ ορ'tQCP6νη, tι· hΙθ: Αβην4ς; Ι μΙσι 1:cίiν 

Διχνοιt~ων Ι χ. Ι. 
ΓΟΡΥοφόνος, δ' ιιι. Ήλιχ-τρΔονο,. 
roρvu~/IιIν, . 'ωνος, 6' υι. ΟριιίμοlJ. 
ΓόΡΥυια, 'Ιι. χωρ. Σ~μoυ. 
Γοργυιείις, -έως, 6' ίπΙθ. Bι.ixxoII. 
Γορvύλος, δ' ποτ. Δσιx_νΙιiς;. 
ΓΟΡΥύρο, tι· Clό~. Άχί;;οντος;. 
ΓορΥώ,-oQς(χ·-όνος)."ι'1ςλ"ljθ.ΓΟΡΥ6-

νες,αι Ι·1:ι;lt,ci~ίλ. Κ!ί;;u:tλ 'Ij,1iθaνcit, 
ΙΙί~ou_ Ι θυΥ, KλΙCΨΊνoυ" ody. 
AlCIIνik Ι Χ.Ι. 

Γoρyώπας,~a.6· ~ν .Z~LCll1". τι" 
Γoρyώπις,-ιδoς,'Iι·λιμνη .K)..ηo.l(ilρινe. 

Γορδην/σ, 'Ιι'=Γορτυν/α. 
Γορδ/εlOν, 1:ό (Χ. Γόρδιoν)·π6λ;Φ~lIy. 
Γόρδι~, δ·δν. βιιClιλiων ΦΡ'JΥΙαι, ·lχ.l. 
Γoρδ!otι τεΤχος, 1ό' π6λ. ΦρυτΙσι,; 
Γόι:.~, 6' χωρ. Tρφι.tδo" . 
Γoρ~υσlα, '1ι' · 1.Θ; ΆρμινΙιι,. 

. Γoρδuo-τα δ'ρη, ΤCΙ· δ,η ropeLcι:νfj •• 
Γορφοτοιι ΟΙΌΙ ItCIPck Ilν.K~ρδoIxoι. 
Γ6ρ(1ις, -uoς, δ' ιιι. Τλ"ljn:tολ'μίJιι. 
ΓορπιαΤος, . 6' δν. μ'ηνά, ΙΙιιxι~. 
rόpT\JV, -υνος,." (Χ. Γόρτuς, Χ. Γόρ-

T\Jva)' πόλο Κρήτη, Ι πόλ, Άρχσιδ. 
Ι -δν. vUΜφ"lj,. 

ΓOρiuν/α, -'ιι. lιόλ.'ΗμσιΙΙσι, ίν ΙΙ:οιΧΙδ. 
ΓΟΡWν1Θς, 6' ΠΟ1:. ΆρχοδΙσι" 
Γόρτυς, -υνος. 'Iι·-Γόρτuν. 
Γόρτυς, · υνος, 6· ιιι.ΣτυμφιίΧου Ι χ.·I. 
Γ οτ6lα, "ι (χ. Γ oτ~IΚι'ι)'x cit .. tci, rό-τ8ων. 
Γότ8οι, οΙ' Ihq, rι"μClt'lιχόν_ 
ΓοΟ8ος, 6' ~yιμών -τιΩν rό1:Ιων. 
Γουνεύς,·tως,6~-#jΥ. ~ιΩν' AxCIIr-ν. T~oΙσι, 
ΓouρaΤoι, οΙ' I&i~ ΊνδιΧόν. 
Γουράνιοι, οΙ' Ιθνο, Άι-μινΙσι,. 

-ΓΟΟ"80I, οΙ' δλ. Γότ80l. 
ΓρααΤοl, οΙ' l&io. eP/JxLxdy. 
ΓραΤα, tι· κόλ. 8οιω-τ . , ." Ται·ιιίΥΡσι. 
Γρaται, σιΙ'θΙΙΥ.Φόρχυο" ciδιλcp.ιι! rop-

τόνων. 
ΓρaΤκoς, δ' IιΙ eIClClCIIAOI, βσιCl •• θΙΩΙ,. 
Γραικός, 6, πληθ, ΓρaIKO/, οΙ' οΙ Οι· 

λΙΙαΥΟI Χ. τιν. οΙ ·Κλληνι,. 
Γρόμμη, "ι' δν. '1:ΙΙΙριιι,. 
Γρόμμιον, -τ6' ιιόλ. Κρή1:η;_ 
Γρόνικος, 6 (χ. -ικός)' 111,11:. ιιuClιιι,. 
Γρόνις, -ιος, 6' 1101:. ΟιρClΙιχ,. 
Γραός στη80ς, τό' λό;ιο, ίν 8oLCIItI/J. 
Γρσον/σκιον, 1:ά (Χ. Γραον/σκοι, οΙ), 

πόλο Έ-τροιιρΙιι,. 
Γρδς, -δι 6' ιιΙ. Άρχιλιίοιι, ΙπόΥ. 

·Ορ40-ΤΟIl, . 
Γρaτlων, -ωνος, δΊΙ' 1Ι»ν rΙΥιίν-των. 
ΓρaυKένιol, οΙ·lθνο. Π8'Ι 1:6'1 ·Ιοτρον. 
Γρήνικος, 6'-Γρόνικος, 
Γρησ/νη, .,,' κόλ. XIPCl.νo" 
Γρηστων/α, "ι ·=Kρηστωνlα. 
ΓρΤνος, · 6· PCIICl. θή;:.ιι,. 
Γρ/ον, -τό' δρ. Kcιι;Ιcι,. 
Γρouμέντoν, -τ6' πόλ. Ί,σιλΙσι., 
Γρύλλος, 6' παι. χ. υι. Ιινoφciν1:oς;_ 
Γρυμα/α, tι· δν_ '-τιιΙρ~. 
Γρύνεια, tι Χ •. ~Ι!Ι (Χ. Γρίιν(εjιoν,-τό.· 

πολΙχνη AloλΙ~o,. 
ΓρΟνος, 6' οι. E~~IIIl6λOII, ciItdy_-T"Ij-

λaφο,,-
Γρύττος, 6; Άθην., ίχθρό, K).ίισ",~. 
Γρώνεια,' 'ιι' πόλο Φωx~. 
ΓύαΡος, 'Ιι. μΙοι 1:Ι»ν KlJxλιiδ. νήΘων. 
Γυvόδας, 6' δ χρuClό, δ ciVCΙ~III~, 

11' Δι).φοil, (»πό fuyoll. 
ΓυΥα/η λlμνη, "ι' Ιν AUΔ.ί; Ι ΓιιΥα!η-

νύμφη. 
ΓύΥος, δ' ci~CII1:, TρφCΙδo;, 
Γύvης, 6' ' ιιΙ ΔιιClχuλοu, ίΧ λUΔΙσι" 
Γύζαντες, οΙ' lθνο; 'AφpLxfj;, 
Γίιης, 6' ιΙ, 1:cίiν Ι'ιΥιίντων; 
Γύ8ειον,-τό(χ.-8ιον)'ιτόλ.χ.λιμ.Λιιχων. 
Γιιλόκεια, ή' πόΙ. 'UλuρΙαι,_ 
Γύλαξ. ·aκoς, 6' ΙΟρυ.ή; rlJλΙΙΙ1LΙΙΙΙ,. 
Γύλιππος, δ- Cιτρσιτ. };ιτCΙΡ1:η •. 
ΓΟλις, -ιος, δ (It, Γύλλις)' ποΗμιιρ-
. χο; Σιτιχ;;1:ιαιτcίiν. 
Γύμνης, · ητος. 6' l(ιi~.Γυμ",ησΙων ν:ήcι 
Γυμνήσιαι νησοι, IιιΙ-ΒολεαΡΙδες . . 
Γυμνlας, 6- πόλο Εχυθηνtiιν 'ACI!Ω1" 
Γυμνοl, οΙ' λlll : Π-6ντοιι. 
ΓυμνOπαιδlaι,cι:Ι(ιι.,al)·ΙOΙ;1ΙΙΙ ;εκιίρτ. 
Γυμνοσοφιστal, ΟΙ"ΙνδοΙ ~ofLotCIIL. . 



. f." ... 'nοlις-Αclφrνιον .... " 
~~. --~------------------~~--~------~--------------------------------
Γυνσικόπολις, 11' _6λ, AlYόπ~oυ, 
Γύνδι1cϊ, δ' ΙΤO~, ΆσσυρΙoι~, 
Γuρal, οιΙ' βρciχοι ~oθ '1ΧΟΙΡΙOU πιλ, 
Γuρlδaς, δ' ~IBν IKOΙ;;~ΙOΙWV' ~ις;, 
Γυρτών, .Qvoς, 'ιι' κ6λ, θισσοιλΙΟΙ', 
Γύρτων, -ωνος, δ' 4διλ, ΦλΙΥόου, 
Γίιριννα. 'ιι (Χ, -ννώ)~.φα τι 1:I1IItIfoll" 
Γυρτώνη, 'Ιι'-Γυρτών, · . 
Γω6ρύας, ~,6' σ~"oι~, Άρ~OΙ;,1 χ,l, 
ΓωΥαρηνι'ι, t,' '_οιρχΙοι Άρμl.,Ι~ 
Γωρυδόλη, '4' _6λ. '1νδl~ν. 

Δ 

Δό-:ιι, οι(· ΣΧΙΙβιχ6ν' Ιιν~ 
. Δa6Iσ, 'ιι' ttQ).. NόυμιδΙ~. 
Δσδόκης, δ' oί;;crη,σ~ρσι~,IY~ 
Δόδας, ο, 6' Ιδρ. θsμισσo~, 
Δαδlκσι, οΙ' Ι8νος;ΟlρσιΧ6ν. 
Δόειρσ, 'ιι' δI~ ΔαΤΡα, 
Δolδάλσ, .~ιt' π6λ, ΚσιρΙιΖ, 11Ι:6λ, λα' 
. δ!ιΖ; Ι Ιoρ~oιΙ 'ν BoιΦ~.Ι", 
ΔσιδσλΙδσι, οΙ' IJ'ljJlo, 'A~~Ixfj" 
ΔσιδαλΙων, -ωνος, 6'ποι, A~~oλόxoυ, 
Δalδσλoς, 6' δν. ΙΙισιφ, xιzλλι~lxν6)ν. 
Δόί8ος, 6' ~ιlν ΛσιχιδσιιμονΙlιιν ~ι,. 
Δαίμένης, .ους, 6' ιιι. TtoOtJlsvojj. 
ΔοιμοΥΟΡyQν, -6νος,'Ιι·'ΠΙΥ.ΔσιΙμOlν, 
ΔοΙρα, 'ιι (χ.Δόειρσ)· ν6μφτι λσι· 

. 'p8uoμ.Aνιι 11' ~ ΈλιυσΙνΙ!Σ. 
ΔάΤς, .Jδoς, 6' xήρυ~ ,ι, τ6)~ 1'ρώOlν. 
ΔσΙσιος, 6' δν. ",7jvQ, ΙΙ!ΣΧΙ'. 
Δoισι:rιδτaι, οι' λcι6; '1λλ\l?Ι!Σ;, 
ΔοΤφσντος, 6' σ,ρcι,. θ1)~σιΙOIν. 
Δάfφόρνης, -ους, 6' ,8'1 08~σιilν ~ι,. 
ΔaΤφρων, ,oνaς, 6' ,Itc ,"ν 50· υΙ, 

8'1 '011 ΑΙΥόπ,οα. 
Δlιιcες, οΙ' xι:i~o~xoι ΔcιxΙ." 
Δακ'σ, 11' ~ώ. E~ρώπτις;· 
Δάκτυλοι ΊδσΤοι ,ο Ι·δσιΙμ.ονι,ΦρυΥΙσις; 

Χ. Κρήτη;, σuνoδo! Κυ'δΗ 'Ις;. 
Δόλδις, --εως, fj' .6λ. ΛυxΙcι" 
Δaλlσaνδσ, fι' (χ. -νδός)'πόλ, "ιοοιο, 

ρΙσι,. 

Δαλ'ων, o.ωYoc. 6' κο" -RALIJoc. 
Δαλμaτla, fj' χώριι B~ΡιόKΤΙC· 
Δόλμιον, ,6' κρOl" Δοιλμοι,Ι.,. . 
Δc:ιμόyητoς. 6' βιισ, τtι, 'ν 'Ρ6διΡ 

'1cιλασσoll Ι Χ. Ι. 
ΔαμόΥων, -ωνος, δ' ΛοιΧΙΙΙσιιμ6νιος;. 
Δαμόρaτoς, ΙΙ· -Δημόρaτoς. 
. Δσμόρpενoς,δΊΙλιl~,«'Eρι~ρ 1· .. 1. 
Δόμσρχος, I·'o).uJlItiovtxTj, ,ι,. 
Δόμς:ις, -όντος, ΙΙ'ποι.ποι, !ΑλχΡ4ΥΟ,. 
Δομασlα, 'ιι' πόλ. O~ΤνδIKΙXΙCΙC, 
Δaμaσlσς,6 Ιrroν:Ορίσ:τ:ου li8λ,l,ής;. 
Δαμασl8uμος,·6'UΙ. βοισ; KσινlJoιoλoo. 
Δαμόσιπτιος, 6' ιίδ,λ. DΤΙνlλ6Itτι,.1πoι. 

φι·λοσ. ATj!1'l}1tpIwu. 
ΔαμασΙοτρατος, 6" βοιο . ·oλoι~oιιιilν. 
Δc:ιμaσIX8ων, '-OVoς, Ι' ιιt. Κ6δρ(,υ 

Ι ιιι. Nι6ΙSτι, Ι Χ. 4. 
Δόμaσιcoς, 6' ιιΙ.'Ε.ρμο6, tδρ .. Δαιμoισx. 
Δοοι:.ιαοκ6ς, 'ιι' _ρ!ll~.1ίo!).τι, ΣιιρΙοι;. 
:Δάμaσoς, 6' IΙ" ~ά\oι 'πιο . -ςfj, Ί~cιλι· 
. xfj, l1Ιριο,,' . 
Δαμόστης,-ou,6·-Γ)ρΘκ.ρΘύοτης 

Ι 'Χ.Ι. . 
. Δaμόστιoν, ' ~6' Χ-ΙΙ. '~IiIKIΙρeυ, . 
Δαμaστoρlδης; δ' , ,,Ι·, Δαιμιiσ-1:oρo" 
,ΔoμόΘΤ~ί 'oρQςίΙΙ' ut, Noιυ~Ιoυ 

. Ι παι. TA"ljMUJlou. 
Δaμότaς, ··6' σ~~. 'Kcι.δoυσΙιιιν, 

· Δ-αμΡτηρ, 'ιι' . -Δη~T.ηo . 
. ,Δαμέων, -ωνος,δ·. ιιΙ Φί. ι(1)νtρc. < 

AOμJo.·_~ ("'. ΑύξηοlQ)' 8ι:it ;lι)φορΙcι~. 

Δομιθόλης, -ους, 6' ίΧ Φιν.οll, φι- Ι Δάσκων, :ωνος, 6' πόλο 2:ιχιλ.l, .. /i. 
λo~.νTιooι, ~ήν "iιJl'lj~pcι. Δασμένδσ, 'Ιι. φρoUρ. KOtttItoιδoxtoιc. 

Δσμlνδaς, ΙΙ· ΛΟΙΧIΙΙσιιμ6.νι6, ~ι,. Δόσμων, ·ωνος, 6' ΚΟΡΙΥ8: 1i8λτι~Tι,. 
Δαμις, .. ιδος, 6' Βοιδιιλώνιο., μοιβ.'Α- Δόσταρκον, .'Ecs· 6ρ.φf.ούρ.Κc:ι~cιονΙcιι,. 
. πoλλo)νto~ 'fuavιico;. Δάοτειρσ, "'ι' π6λ. 'ApJllVCOΙC. 
Δόμναι, οιΙ· Ι&νο, Z'ljfiIxfj,. Δατόμας,6(x.,μηςί·αoι:τρ.κoLλ.%υρΙoις; 
ΔαμνoμενεUc;. 6' Ilc 1δalων Δακτ6- Δατaφέ;ρνης, ,ου, ΙΙ· οt"οιτ. Οιροά)ν. 

λων, Δδτις,· ιδο:;, ιι (χ .Δότις)·οtρcι,.ΔοιΡΙΙ' 
Δάμνιοι, . οι' .Ι8νoc Βριτ,ίιινιχ6ν, . oυ,σιισ~ρά.~ Ά;.τοιφίρνQυ,χοι'l«'Κλ . 
Δάμνιππ.ος, · 6' x6λ~ ~ι,. Δότον, ~6 (Χ. Δάτ<;ς,f,)·π6λ.θρ4χτις;. 
ΔομνΙ;Ι,·σος, fι' 8qy.-B'~ou. a't. 'Α· ~ΟΟλar, οιΙ' Πόλ". ΒιθυνΙοι,. 

. yoήYQρOc. . ' . ΔaυλΙο, 'Ιι. π6λ. ΊλλυρΙοιc. 
Δcψoeotδος, .-ο. 6' . ycιμδΡΌC ~oδ Δαυλlς, -ιδος, 'ιι' 8uy. ΚτιφισοlJ. r .6λ. 

ΙΙισα-ήνΙου Άpιστoμιiνoυ,. ΦοιχΙδο, Ι fι πιρ! «!}την xώFcι. 
ΔαμοΙτας, ·α, ΙΙ· . ποιμ'ήν ~IC: ΔauνΙα, 'Ιι. χώροι ΊτοιλΙοι" 
Δαμoκ.λεlδaς, 6' IΤ; .~."ν Bo\8ltoιpX"v. ΔΟΟνιον, ~6" π6λ, Ίτ«λΙοι" 
ΔαμOKλi'\ς, 6' οι!}λιχ6, ,ι' το!) ~oρ. Δαύν10ν τεΤχος, ~6' &6λ. θριμ'tΙC . 

l;u;;oιxouo"" ΔιονυΟΙΟύ Ι Χ. Ι. Δαϋνας, 6' υΙ Aax!iovoc. 
·Δαμ6ξcνος, .ΙΙ· χOlμ.1ΣΟΙ.I· ΚορΜI. 48λ. 4σuρloης, ΙΙ· 0~ρoιτηy6, Δoι~IΙoo. 
·Δομ6στρστος, · ΙΙ·ποι. Ιατ. θιοπόμπου. Δaύσoρσ, ~ά.' π6λ. πλτιο. 'Eδιiocrηc. 
Δaμoroyης, -ους, δ'Dό8οιΥόριι6, ~ι,. :Δaφναyό(:ας, δ' μοϋσιΧ6,. . 
Δαμότιμος, 6' 1:ιχυώνι6, ~IC. Δόφνaι,αl Πηλούσιαι' φροuρ.Α.ΙΥu.t. 
Δαμόφιλος,δ·ΠΟΙ.ΚUΡ'ΙJν. Ι BpιOl~ά.ρx. . ΔαφναΙα, 'ιι' ίπΙθ. ΆρτίμιΙΙο" 
Δαμοφών, -ώντος, 6' yλόΠ~ΤΙ' ΙΙιο, ΔαφναΤος, 6' 'πΙ8. 'An6AAaivOC, 

σΤινιο, Ι χ.1. . Δάφνη, fj' 8uy. Οτινιιοσ Ι θυΥ. Τιι-
Δάμυλλος, 6' 'A8TjYoιtcSc 'ιc. ρισΙου Ι δν, ΙΙισιφ. πόλlaιν. 
Δαμuρlaς, 6' ΠO~. %ιx.λΙ~ Δόφνις,·ιδος,6-UΙ.'Ερμ.!',Uρ:ΑδUδοιι . 
Δόμυοος, 6' 11' ~"ν rΙΥΙΙν'ιΘ'l. Δόφνος, δ·lσι~ρ6,'Eφίo.lπo,. ΛoxρΙΙΙ. 
Δαμώ; .σας, 'ιι' 8uy. Du8oιycSΡOO. . ΔαφνοΟς,-οΟντας,6·π6λ.χ.λιμ.Α.σχρ. 
Δάμων, :ωνος. 6' σoφιo~Yις;. ΙΙιΙΙCΙαx. ΔaφνσOoa, fι-ΔaφνoOς. 

Πιριχλίοο, Ι φ!λο; ΙΙιν~Ιoα. Δαφνaυo'ς, ·Ιδος, fj' λΙμντι &8uvt~ • 
Δόνα, ΤΙ' π6λ, KoιππιtδoxΙoι,. Δέ60ι, cιΙ ' ι&νο, ΆριιδΙσι, .• 
Δσνόη, fj' 8υΥ:ΆχμσΙου x.E!}poetX'IJ'. Δε8ελτ6ς. "ι' π6λ. θΡ4χη" 

. Δσνα1δες, σιΙ· 50 8u-y. Δc:ινσιo!). Δε6ρlς, -!δσς, fι' πόλο θΡ4Χτ,ς. 
ΔαναΊδης, 6' αι. ΔoινCΙ:η, ή Δσινοιοll. ΔέΥμενος.6·al, ~"ν'BKιιιlν ·Hλιδoc. 
Δaνασl, 01' οΙ χ:Ι,. ,οσ • Aρyou,. ΔεΤΥμσ, 1:6' τμf,μcι ·A.yo~. δπου ~-
Δαναός, 6' οι. Βήλου,ιiδιλ. Alyunwu. I~Ιβιν,o δΙΙΥμοιτσι ',moΡIΟμCΙτ.ν. 
Δανδάκη, , 'Ιι. xcS).. TOttιptxfj, Χιρσον. 'ΔεΙναρχας, 6' ΚορΙνβιoc pi!wp. 
Δόνδσμις, .·ιδος, 6' 11' ~όlν · BρcιXΜd· Δεινl6δσς; ·ιι· Λοιχιδοιιμ6ν. _Uσιpxoc. 

νφν Ι Χ. 4. ΔεινΙας, 6' 'A8τιν,I'Tι~.x.δ'lμoιy, Ι .. Ι.' 
Δανδόριοι, ·οΙ· Ι8νο, !χυθιΧ6ν. ' ΔεΤνις, -ιος, 6' Όλιιμπ-ιον.~ · ΑΙΥΙ1I'IJ;. 
Δαν8aλΙ;ται, οΙ' Ιθνο, θρ"χιΧόν, ΔεινΙχα, 'ιι' σΟ!;. '011 βcισ. ΆρχιδΙΙμου, 
Δαν0ύ6ιος, . ιι (Χ, -6ις). πα'l:. KΎΡCΊΙπ . Δεινοκρότης, -oυc;. .. 4ρxιUx,aιν Ι 
Δόοι, οΙ (Χ. Δάαι)' νομ·οιδ. λαι. Οιρ· lIυΘCΙy6ριι6, τι,. 

σΙοι, Ι -Δόκες. Δε~ν6λoχoς, δ' αΙ6, o6ρρoa Ι xιeμ. 
ΔΟΟΟχος ΙΙ·=Τόοχος. ttOI'lj,li)c ix !αρσιxooσ6lν. 
Δόοχος,6'θιασσιλό"φΙ.βοιο.ΙΙιλΙuOο. Δε.ινομόχη, ΙΙ· μήτηρ Ά),xιδιιiδoυ. 
ΔάΡα, -ΙΙ. π6λ. ΙΙιa01l0tΘψΙCΙ,. . Δειν6μσχος, 6' :Z~CIOιxό; ·φ,~σoφo~. 
Δαράδαξ, -οιιος, '6' ποτ, !υρΙσιc. Δεινομένης, -ους, 6' n. ~ν ~υρ. 
Δόρaδoς, 6' KO~. 'Αφριχfj,. Ίιiρaινo; . .. Nλ .. ν~ Ι τ).οπ,τι,. 
Δάρaψσ, τCΙ' π6λ. Boιx,Ptoιvfj,. Δεινόστρατος, .6' ' τaaιμjΤP"lC, 
Δαρδανετς, οΙ'Ην. Άσιοι,. Ι -Δ~ Δεινώ, :οσς, fι-μΙoι τ"ν. ·fP&I"Y, ιΙδιλ. 

δόνιοι. UΙν [oρy6νt8ν, βαΥ. ~op~uoc, 
Δαρδαν'α, fj' π6λ. Tριp1iδo, Ι iuρχ, ΔεΙνων, -ωνος, 6"~oλιiμσιι;xo, ~cllν 

Κ. ΆσΙ!Σς; Ι ~μfjμcι ΙΙοισΙιιι,. ΛσιΧιδσιιμ. Ι (o,optoypciφo,. 
Δaρδaνlδης, 6' CΙπ6yoνo, . Δαι"ιιι.lvoιι, Δειρόδες, οιΙ· efjJloc 'A~~I.fj,. 

ΠρΙσιμο" 'ΑΎΧΙστι,. ΔειΡός, .όδος, fι' χφρ. ΚορΙνloυ • 
. Δaρδoνfς, "ι' Υυν.η ίΧ ΔcιρδCΙνoυ Ι ,. ΔεΙρη, fj' κόλ . ... clxριιι~ .• λΙ8ιοπΙ7.;. 

Xpσlτ. ΔαιρδσινΙοι,. . .Δεισι'ινωρ, ·_ορος, 6~ 11, cτ"ν Τριίιων. 
Δ~'ωνi'ωνoς,6·-=Δapδoνfδης. ΔεκαΙνεος, ΙΙ· ΠΡΟ,'/jtη, ~"ν rl~cII·l. 
ΔόΡδανος, 6' υι. Δι6, Χ. 'Βλίχτρσι;. . Δεκατηφ6ρος, δ' ίπΙ8. '.ιιιοn.νο" 
Δόρδανος,'Ιι (χ.·ον,~6)·nόλ.ΑΙι;λιaο,, · ΔεKέ6aλoς, 6' !kισ. ~"ν . Δοι."ν. 
Δaρειoyενι'ις, 6,-ΙΙ'υι.ή liπόy.Δl1IρeΙoυ. Δεκέλεια, ΙΙ· δfjμo, 'A,,~~x9j,. 

·ΔaρεToς, ΙΙ· δν. δσιαιλίOlν llspoI~c. Δέκελος, 6' fιρOl, clwιπlΙλcι, ·τijν 
ΔaρεΤται, οΙ -. Ι8νο, ΆσΙ!Σ'1:ιχόν. ι!ι~πσιyήν τiI, ~Βλ'τηc. 
Δaρι;iTlς, -ιδος, ή· . ίποιρχ •. KTjaIoι,. ΔεκιΙ;τσι, . οι' ).cι. foιAALOΙC. 
4Qρης-,-ητος, δ·ποι.iΧΦΡUΥΙCΙ, Ι .. ι. ΔεΚΙΓ,ιτον, ~6' πόλ. Ί·ιοιλΙοι,. 
Δaρή:rΙδης, δ' υΙ. ΔcipTjtoc. . : Δέκιμος, ΙΙ· δν. δlcι,. Ilaιμσιίlllν. 

.Δάριδνο.. "ι' π6λ. "oιιpAOt.yO\llCJ.~. . Δέκιος, 6' δν. "tor.μaιv paιμoιΙ.ν. 
.. Δ4ρνα, ή' π6λ. Jιy-,δ~,. . . Δέλτα, τ6' ~όΙΙ')'~oι ,~oll N&tAou·1 yfJo 
Δqρνκ;, -εc.ις, -ΙΙ' κόλ. KuPTjyoιtxfj'. . 'IvIJtxfj, Ι χω. ' θρ4χτι, 1 •• 1. • 
Δασέα. fι (χ.-έαι,4Ψ .πόλ:ΑρΧοιδΙοι" Δέλφειος δωμός. 606. ίν . Διλφοt" 
.ACΊΣΙΙύλης, 6' =Δόσκυλος. . Δελφικός, ΙΙ· ίπΙ'. ΆΠ6λλOlνο,. 

: ~σκυλεJον,:tό( .. -ύλιον)· .πόλ.'Βιloν. . ΔελφΙνης, ιι'& iν. Aιλφot, . IJpciXOlv 
ΔOOKυλΤτlςι 'Ιι. χώ. Χ. λΙ. Βι8υνΙοι,. ΠοθOlν, . 
Δ~υΑQ5;ί 6·.·1t/L rύ-;ιοι; Ι βοιο.ιιUQΙΟΙ'. ·· ΔελφινΙα, "ι' 'πΙβ. • ~UΜίιιo, • 
Άάσ"ύλου κωμη, .-Ij' χι.ορ. ΚοιρΙάι, .- . ΔελφΙνιον,τ6·νσιό,'Απόλλ.ίνΔιλ.φοτ, 
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' Δηιοπ/της, .ομ, 6' ιΙ, oς~ν' ν6θc8ν "ι. 

Δελφlνιoς. Ι' 'πΙ&' 'Απ6λ),lιινο,. ' Ορl'ΙΙμόu. 
Δελφο/, οι' π6),. oΦChIaO,. .Δηι6ταΡος, Ι' βαια. rι.i),cιtdlν. 
Δελφ6ς, ι' "Ι. Οοαιl/); , taPUtij, χ.ι Δηlοχος,6ΊΙ, ος&ν'ν Τρόι,'Κ),λήνlιιν. 

βcια. 1:dlv Δι),φ&ν. ΔηIΟΟλn,"ι' 8UΥ.'Α~ρΙΙα~αu,μή,Διομήδ, 
ΔελφοΟσα, "ι' πηΥή 'I),qIdlν, -.~η/lJUλος, 6' αυν1:ΡOφ~ Διαμήδου;. : 
Δελφouσ/α, "ι'=Θέλπouoα: Δηlπυρος,6ΊΙ, 'ι:dινiνΤΡΟΙ4'Κλλή"llllν, 
Δελφύνη,"ι'tρΙΙΧcιι'l/:ιιιiν8ρlιιπ6μαρφος. Δηιφ66η, fj' 8uy. rλcιuχαu, Iipιlcι Ά-
Δεξαμεναl, cιΙ' χωρ, ΆμδρcιxΙ",. 'π6λλlιινος χ. Ά~iμιδο;~ 
Δεξαμένη, "ι' μΙ. oςdlν ΝηρηΙδων. Δη/φο6ος, Ι· 111. ΒριΙΙμαll Ι χ. Ι. 
Δεξαμεν6ς, 6' ιΙ; '1:&'1 ,KινoςCΙόρlllν 'Δη/φονος, Ι' υι. 111""'αυ, μcι,l,l:I,. ' 

.1 βcια'. 'gAIναll. Δηιφόντης, -ου, Ι· υι. Άν.τ\μΙΙ;αl1. 
Δεξιόδης, -ου, 6' ιΙ, 'l:dlv Τρciιων. Δη/ων, -ωνος, Ι' υι. ΑΙ6λou .. ~Ιν'· 
Δεξlδέα, "ι' Νόμφη, αό~. ΙΙΙνlιιος. cιρi'l:η, Ι χ. Ι. 
Δεξl6εος, 6' 'πών. Ιρχ. 'ν 'Αθήν.4 Δηλ/α. "ι' ιτ6λ, Kcιρlσcς. , 

, παιητή, Ι ΟυlΙαιΥ6ρll6, ~ι,. . Δηλιόδης, -όu,I' υΤ. rλ.6χοο, ι1δ,Ι~ 
Δεξlνικος, 6' ttcιρdott6, '1:1' 'ν ΆΙ.".,. Β4),λιροφ6Υ'!:αυ. 
Δεξιός, Ι' ΠCΙ1:YιΡ IaναXpd1:αu,. Αηλιός, ·όδος, fj'-Δηλfα. 'ιιΙΙ.Άρ. 
Δέξιππoς,6·Λcιxιδ"lμ.1:I, Ι Ια1:αρlοΥΡ, ' 1:'μ,lδος Ι ofj νcιllc; "ι φiραoα. ,Ι, Δ'!ι" 
Δ~ξίφόνης, -ους, 6' ':χ ΚνΙδαυ, κ. ),17'1 '1:0'" ι1ιτιατcι),μiνoo,. , 

ιipXI't'x1:. Σωσοςρiοςαυ. /Jιλιov, ,1:6' νσι, oςoll Δη),Ιαο 'Απ6).),Iιι-
Δέραι, cιΙ' χιιιρ. ΙΙιααηνΙcιc;. '10' Ι π6λ, BolllloςΙCΙ" ΛcιxωνΙσi,. 
Δtρ(jς, ος6' φραόριαν, };ιχuωνΙcι" Δι\λος,"ι'Y1jα.κυΧ)'ΙΙδ.χ.ιτ6λ"π'Q;Δtfl~, 
ΔέΡ6η, "ι' χώμη ΛυxcιανΙcι" ΔημόΥετός,6 (χ. -γητος, Χ. ·'(έτος)' 
Δέρ6ικες, 01. (χ. Δερ61KKαι)~ '8νος βcισ. Ρ6δαυ, Ω. Δlcιy6ρoo. 

'Aσιcιoςlx6ν. ' Δημόδης; -ου, ι' ΚΙΡΙ,. ρή'l:, χ. δημ. 
Διέρ6ιοι, αΙ·~Δέρ6ιKες. σιΥ. 'ν 'Αθήνιιl,. 
Δέρδας, 6' υ!. 'AρplδCΙΙOυ, '~ιtδιλi Δημαινέτη,"ι·'A8ήν.,αό~"AΡXloς'λαυ,. 

ΦI),Ικπου 'toll ΙΙcιxιδ6νoς., Δημα/νετος, 6' α'tρcι'l:. 'A8-ιινcιΙlllν. 
Δέ~νις, ·εως, 6Ό ιτιi. TIPItdν!lpou, Δημδρατος, Ι 'βcια, 1:πΙΙρ'l:η, Ι 'πών. 
Δέρεα, ~' ιτ6),. 'Ap)Ult!JI",. ΙρΧ. Άθην, Ι Χ. Ι. 
Δέρt)ων;·ωνoς, 6' ΠOt. 'Ioςcι),Ιcι," Δημαρέτη; "ι' δν. πOlη1:ΡΙCΙ,. 
Δερκέ6ιοι,αΙ·-Δέρ6ικες., Δημόριον, "ι' 6παχαρ. '1:011 Δημcil. 
Δερκετω, .οος, "ι ' ή ΙλλΙΙΙC; 'A'l:CΙ· ,Δήμαρχος, Ι· αtpCΙt. ΣυPCΙXαυαΙlllν. 

ycιp'tI" hdι '1:&'1 Σύρων. Δημέας, 6' 'Α8.,πC!.ΦιλΦlρΙΙ~ou, lχ;Ι. 
Δερκυλlδας, Ι (Χ. -λλlδας)' Acιά· Δημήτηρ, "ι-Γί'j μήτηρ, 8υΥ. Κρ6νου 

δcιιμ6νια, α't"cιtηΥ6,. ' . Χ. P'cι" μή. Πιραιφ6νη,. 
Δέρκυλλος, Ι (Χ. -ύλας)' ΆθηνcιΤoς Δημητριός, -όδος, "ι' π6λ. θcα\lcιλ. 

6παχρι tij, , ι χ.Ι. Ι π6λ ... AααυρΙcι,. 
Δέρκuνας, 6' υι. Πααιιδ., ..aI),. Ά- Δημήτριον, t6' ναι. Αήμη1:ρα, Ι π6),. 

),ιδΙονο;. θιααcι), Ιcι,. 
Δtρριoν, ,1:6' χωρ. AcιxIIIνtxfj,. Δημήτριος, δ' δν. 'cι\lI).illl ... ΙΙcιxιδ. 
ΔερριδTlς, ·ιδQς, "ι' 'πΙ8. Άρt'μι!lο" f ρήος. Δημή'τρ. Ι ,ΦIι),,1ρ,6, Ι Χ. Ι. 
Δέρptς, -έως, 1I·ιixρω~.'ν ΙΙcιxιδανΙ~. Δημoγένης,-ouς, Ι' iπcilν.ιIpx.iν' Α8. 
ΔερσαΤοι, οΙ, 18νο; ,θ'Ρ41C1χ.6ν. ' Δημοδlκη, "ι' θυ,/,. ΆΥήνορο,. 
Δέρtων, -ωνος, Ι-Δέρ8ων. Δημόδοκος, 6' ποι, )ι. μουα. Ι αοςρσιος. 
ΔερτώOQα, ή' χωρ. ΊαItCΙνΙCΙ" , ΆθηναιΙων f χ. Ι. ' , 
Δέσποινα, 11' θυΥ. Πα,α, Χ. Δήμηοςρα,. *ημοκήδης,·ους,6·lcι'l:ρ.iΧΚρ6~ωνος. 
Δεuκαλlδης, 6' - AευKαλιωνlδης~ ΔημοκλεΙδης, ·ους, Ι"π. Ιρχ. 'νΆΙ. 

ιιι. ΔΙΙΙ)Ult),Ιωνό, Ι ΔΕUKαλΙδαι- ΔημOKλi'jς, ·έους, l"iΠo Ιρχ. ΆΙ. 
-Κλληνιc. ' Ι δημcιy. Ά8ην&,1. ' 

ΔεuKαλlων, -ωνος, Ι' σι' Πραμη8. Δημοκόων,-ωντος,δ·ν6Ι.σΙΠρIΙΙμαυ. 
Ι υι. ΙΙΙνωα,' 1 χ. L ' Δημοκρότης, -ouς,δ·πcι.Λυαιoυ Ι χ.Ι. 

ΔεuKαλlων, -ωνος, fj' νηαΙ, tαll Πcι~ Δημ6Kριτoς,δ'φιλ6α .• ~Άδδήρων lχ.Ι. 
ΥcιαηtΙχοlΙ ~ ,,6),που. Δημολέων.·οντος, δ' υl. Άν1:ήνόρος 

Δευκαλιώνεια, "ι' αό-yyρcιμ. 'Ελ),σινΙχ. Ι ,ι. 't&v Kιντcιόρων. 
Δεύνυσος, δ' =Διόνuαoς. , " Δημoμέλης,·oUς, 6' αυπ, Α,""αΟ8'ν, 
Δευρlοπος,"ι' x~ )(cιxιδ. ΠcιιανΙ.,. Δημόνησοι, cιΙ'δόo νηα. Προιτον1:Ιδα,. 
Δεύς, 6' -Ζεύς. Δημονlκη, 11· θυΥ. ΆΥ"ι:ιορο,. 
Δηιόνειρa. fj' μΙσι 't'&νΝηρηΙδων J " Δημόνικος, Ι' Ιρχιιιν 'ν Άθ_ I ' iρια-

!Ι,),. 1Ι'),ΙΙΙιΥρόυ Ι Χ. Ι. πcιyΙ τη, ix lIαιρcι8&νo,. 
Δηιδόμεια, ή' θυΥ:Λuχαμήδαυ, Ι 9uy. Δημ6nολις,·ιδος,δ·υ1.θcμια1:0χλ'ουc;. 

Bι)'''IpoqI6ν'l:αu Ι χ; Ι. Δημοπτ6λεμος,δ' ,t, 'l:dlν μν,lα1:ήρων 
Δηl1C6ων, -ων τος, Ι' , υΙ 'HpcιXΛ. χ. , , ΠηYlλ6πη,. 

ΙΙιyΙΙρcι, Ι 'l:dlv τ"ώων 'ι:Ι'. ' ~μoς, δ' Άθην. 'l:ptofjpσιpxoς. 
Δηιλέων,' -οντος, 6' ιιι. Δ'IIιβCΙxαυ, Δημoσθtνης,-ouς, Ι' Ι πιρΙ,. Άιην. 

' ιiδιλ. A~'tα)'ιIxαu. . ρήριιιρ Ι o'l:pcιt. Άθλν1:ιχι),Ι" 
Δηlλοχος, 6' Ια1:0ΡΙΟΥΡ. ')lKυ~Ιxαυ. Δημόατρατας, Ι' "ημσιΥ. 'iν ~.8ήνσιι" 
Δηlμαχας, Ι' υΙ. Nηλ'ω~ Ι Α. A6τo~ ,Δημοτέλης, .ouςι Ι· 1:uPtICΙt7jC )ιή-

λι!Ιιou Ι Χ. Ι. " pue Ι '1:&'1 'πια~ Λoxρ,dIν 'ι:ι,. ' 
Δηιόκης,' -ου, ι' ' υι. oΦpcι6p'l:αu, βcισ. , Δημοτlων, -ωνος, Ι' 'πcilν.Ιρx.iνΆ8. 

ΙΙηδΙcι,. . ΔημοΟχος, δ' ιτ, -ςdlν 'πια. Tρcilων. 
Δηιονεύς, • έως, 6' υΙ: B~ρόoςoυ r χ.ι' . Δη!J<ιφαντoςίδ'δημcιΎ.'νΆθ, tαtΡCΙi. 
Δηιονlδης, ΙΌ υ{, . *ηι.ιιν'ω;. "Ι),ιιων. " 
Δηι6nεια, ή' μΙcι 'Ι:&ν Ν'/j"ηΙtων. Δημoφlλη, fj' μt4 1:dlν Δoινσιtιs.Y Ι Ji-

'Δηι6πη, "ι ' βυΥ. ΤΡΙΠ1αλ'μου, μή. Κ11- δυλλcι Ιν ΚόμΊ/. 
μό),που. Δημ6φιλoς,δ·iρxηy,θcαπιΙ.ν lν8ιρ' 

μαπύλcιι, Ί 'πών.4ρχ." A81jν.1 Χ.4. 
, ΔημoφQν ι' -"ντος, δ' υι. , θηα'., χ. 
, Φcι(δρcι, Ι Χ. ι. 

ΔήμΘΧ4ρης, -ους, δ' ρήτ~ x~ δημcιy. 
, ιν 'Aθijναιι, Ι Ιαoςα~ιOyρΙΙφ~;. 
Δημ6χαρις, ·ιδας, '1). πΌιήτρισι. 
Δημόλος, δ' πσι, ι1eA"rtoll rAιxιIxαu,'x 

' Kcιr-I)αtαu, ' 
ΔημΦ; -οος, fj' 8uy: ' Κωλι ~ J f χ, Ι. 
ΑΙ'\μων, -ωνος" Ι· πcιρolμlαyρ. Ι χ.Ι. 
ΔημGιναξ, "ακτ6ς, Ι· χΙινιχό, ,ι),6· 
, ααφα, Ι Χ.Ι. 
Δημώνασσα, fj' 8υΥ.'Αμφιi~ιω Ι Χ.Ι. 
Δηρε/της, '00, 6' ι1π6,/,. tαll Λcιχι-

' δcι-'μoνo~ .. πρ6Υ' Πcιoςp'ω;. , 
ΔηρoίJόιOTOI, oΙ~ ACΙ. f) φΒ. o,pαΙcι •. 
ΔI)ρώ, ·όα;,' '1). μΙcι 'Ι:&νΝη~η!1Jσιν 
Δl,\ιJ" -οΟς, '1). 'πΙΙ. Δήμητρο;. ' 
ΔΤα; "ι' θυΥ. Δηιον'ω;, μή. ΠιιρΙθου. 
Δ/α,"ι'1) Ndeoc'1 νflα.πλ"ηα.Κ~ήt.IIι.Iί . 
Δι~Aται, .Ι· νfjα. π}.ηα. Κύμη; 111.". 
ΔΊά6λ/ντοι, οΙ' : lθνο, rcιnIX69. : 
Διoν.6ρaς, Ι'δόα βαια.νfjα.Ρ~Οαυ Ι y. .i . 
Διό'{ι»ν, δ' ποτ. ~βλlδo;. 
ΔιaOOυμενιαν6ς, 6' ,υΙ cι·}ταxρ. Μ2 

'~μναυ. ' • 
Διaδούμενας, δ' Όλcιoςωiι . φι),όα . 
Διαδρόμης, 6' It!ll. '1:,011 otpatt. e.· 

απ!'οιν Δημαφι>.όυ. 
Δ/αιξις, ·εως, δ' O'~αη, αtpcι't'fIY6,. 
Διαιος, 6'.'ιt II,ycι~OltnICII~ ~ΡJ(ηΥ' 

'Axιxtxoll !υν.δΡ,Ιαό-: 
ΔιακΟπηνή,ή·χώ. πιρ! iijν ΆμΙΙαll"ν. 
ΔιοκρJα,-ΙΙ (Χ, διόκρ- χ. ./ς)' ή δρ,ινή 
Ά tt. (μι~. ΠΙΙργη8. χ. 8"cιυρ&να,). 

Διόκριοι, 9Ι (~ . ·ιεTς)·αΙ XΙΙτ.ΔlσιX"ΙCΙ,. 
Διόκρίτος, Ι·πcιJιιι),ηαΙππ.,ill!ΠdΡ1. 
Διακ,τoρlδης, δ' 'χ Kpcιv{ίlyoc ' , θια-

1701),. , ιΙ, 't~y μνηατήρ.' AycιρΙα1η,. 
Διόμι:ιολις, ·εως, ή' , π~),. ΙΙοιαl.,. 
Διόνιον, -ςό' νflαα, 'Iτcι),Ιcι,. 
Διός, ·όδας, "ι' π6λ. ΛυxΙcι", 
Δ/ας, -αντος, t· ~, 't&ν Tιoςιiν4IIνl 

πιίππα, ΆΎcιμ'μν. ' Ι Χ. ~. 
Δι6αlαί 'I:\i' 'o;.tiI', A~o, .iν Άθήν~ι,. 
Δlδuμα,t& (χ.: μοl, αΙI ΌΙWσl,Mιλήoςoυ. 
Δι~μoIoν, Ψ νaι~ ~Aπόnφν~. 
ΔιΔUμaT~, ,~ , (". -~Uςj' 'πίθ. ';,~g-"A. 
Διδίιμη, fι' μΙcι ~ιϊI\( ~Ί~ιtpOlν vYιtIOlV Ι 
, ,π6),. ΛIΜη, Ι δ.ν. yuvcιllidl,.. Ό 

Δlδuμoι,αΙ' =ΔIΔUμα Ι χάι,' A"yα>'!aoc. 
Δlδuμov τεΤχος, 16' π6)" Kcιρ(ιιι" 
Δ/δvμος,6·πι"Ιφ,rραιμμCΙ1:.' Aλι~αcνδρ. 
ΔιδιJ, -οΟς, -11. θl)Υ. Βήλαυ, ' lΙΟι),. 

, ΠυΥμ,,),Ιωνο,. . , 
' Διέμιτοροςί δ' '1:11'1 BotbItcιPXdlν 'ι:Ι" 
Διευχ/δας, ' δ' , JαΤΟΡΙΟΥΡ. -ςι; • . , ' 
Διήγυλις, ,'JQς, 'Ι' βσια. θγ4xdlν. 
Δlηνέκης, -ους, 6' ιΙ, '1:&'1 1:ΡΙcιxo, 

ot;w iν θιρμαπ6)'cιι," 
Διβίιραμ6ος, 6' 'πΙθ. &ιχχουl δν. 

θιαπι'ω, 'Ι: Ι 'Ιό, ιτια6ν1:α, 'ν θ.ρμ. 
Δlιτρέφης, .ους, Ι' αoςIiCΙoςη,/,ό, Άθην. 
Δlκαια. "ι' π6),. epC#x.,'I) ιUx"ι6πo),I,. 
ΔIKOιάρXεια,-II(x.-/α)·Π6λ;KσιμπcινΙcι •. 
ΔIKαlαρχας,Ι·μcιθ.'Aplαoς.,φι),6α.1 χ.4. 
ΔικοίοΥένης, oouc;, δ' oςρcιy. ποιηοςή,. 
ΔΙKαΙOKλtjς, δ' Κν(δια, rρcιILμcι't. 
Δικαι6ήολις, ,-εως, fj'=Δ/ιtαια lμφ. 

, δv.: , ~Eyiooςη,. 

ΔI1(~noλις,·ιδας,l·πλσιαtόνδν.Ά8ην. 
Δfκa.ιbς,δ ·u~ 'Πααιlδ.,Ιδρ.η:6λ.Δι,lJIσιΙ~, 
ΔικόΤος, 'Ι' υι. θcoxιlδoυ; 'Atην8toc. 
Δlκανος;l·υι.θΡΙιίριOl x.ιiδ8λ ΑI,νου, 

Ι
, :ΔlKη, "ι' πρααωκ. Διxcιιααόνη., βυΥ. , 

Διό,χ.8'μιδ.1 μΙcι 't&ν 'CPIdlv ώρών. 
Δικτατος, α, ον' 'πΙθ. Δι6;. 
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ΔΙκταμνον,tόΊτ6λ. Χ. ι1χρωt.Κ~ijtης;. 
ΔΙκΤη,"ι' δρ. ΚΡΥιτης; Ι χωp ,JιI:.ιαΙσι" 
ΔΙKΤlδιov, "τό' πόλ. ti'j, χιραον. Ά-

xtfj, (ΙπΙ to!! • Αθιονο,l. 
ΔΙκτuν(ν)a, ij' ΙιτΙθ. ti'j, νόμφη, Βρι-
. tομΙΙρtιδο. Ι 'πΙθ. ΆΡτ'μι~o" 
ΔΙKτuννaΙα, ij' 'πΙθ. ΆΡτ'μι!50" . 
Δίκτύνναιον, "Ιψ ιίχι;ιοτ. Kpij"liη,. 
ΔΙKΤUς; ·uoς, ΙS· υι.Jιlιiyνη-τoς; l"1tοι·η-τ. 
ΔΙμaλoι:;, fj' πόλ. 'ΙλλυρΙιι.,. 
Δινδύμη, fjΌu~.JιιοιΙονο"μ ij.K uIS'A"l'. 
ΔΙνδυμον, t6 (Χ. ΔΙνδυμα, "τιi) ' δρ. 

JιlυαΙιι.,; ΦρυyΙoι,. 
ΔιοΥένεια, fι' θυΥ. Kηφιαoβ,μ~~ πραι

~ιθ6σι,. 
ΔΙΟ'ι'ενειανός, ΙS· ISv:loιtp. , rριιιμμσιt. 
ΔιοΥένης, -ους, δ' ιs πιρΙφ. Χυν. φι

· λόα.1 δν. φιλοα~,6ποχρ.,ciΡΧΙt.1 χ.4. 
Διό'ι'νητος, ΙS· Ιδδομο, -τlί)ν iooSIιov 

ι1?χόντιον 'ν Άθ. Ι Ρόδιο, cipxtt. 
Διόδοτος, 6' δν. δημIΙΙΥ., φιλοα. J!..I. 
Δι6δωρoς,ΙS' ΙαΤΟΡΙΟΥΡ. Ιχ1:ΙΧΙλ;Iχ.I. 
ΔΤοι, οΙ' θρ,χlχ6ν ΙΟνο,. 
Διόκλεια. "τΙΙ' .ορ-τή 'ν »ιyιiρ",. 
Διόκλειο, ij' δν. Υυν. xαrl πόλιων. 
ΔΙ::Kλεlδας, ΙS· 1:υριι.χο\)αιό, tl,. 
Διοκλl'jς, . έους, δ' βQ.O. ΈλιυαΤνο, 

Ι β::ια. Φι;.ιiν Ιν JιI,αα. Ι χ. ι. 
Διoκoρύστης,ΙS: 11' -τliνδOuι. A,tyuItt. 
Διομέδων, -οντοςί · 6' ατρσι-τ. Άθην. 
Διόμεια, -τΙΙ' δflμ~ 'Atttxfj,. 
Διoμειaλ6ζων, -ονος, 6' ItAlJlooτ6v 

χιιιμ. δ·ι. δl& ιιοβφον Διoμiιι. . 

Διομήδεια, "ι'=Διομήδη, αόΙ;;. ΊφΙ-
Χλου Ι Χ. ι. . 

Διομήδειαι Vi',άOt'Yfjo: Α,δρισι τ.πlλιiy. 
Διομήδη, · "ι' 8uy. lοuθου Ι θυΥ. Ααι-

πΙθου Ι 'Κ. L . . 
Διoμήδης,-ollςι δ' Όμηρ. ")ρω, Ι Χ 11. 
Διόμιλoς,6~ "τθΝΆνδι;Ιων -τι,. 
ΔΙομcx" '6' .fjpιo" φο.ο, Ήρlιιχλ60υ,. 
ΔΤον, -τό' δν; πόλ'ΙOνJιllllx,δ . .E~ΙSoΙIII, . 
ΔιονυσΙα, fj' δλ. Διονυσι6ς. 
4ioνύ::ιιο, "τιi' 'ορτlllΙ 'ν Άθ. ιτρ6, 

τιμήν Διονόοου. 
Διονυσι6ς, -όδος, *Ι. δν.ιτόλ.χ.νήαων. 
ΔιονυσΙδης,6' ΤΡΙΙΙΥ. ιτοιη-τΥι,. 
Διονυσικλl'jς, 6' YAuIttη,'x ΙΙιλΥι-του. 
ΔΙOνυσΙOKλt\ς, -έouς, 6' Ιιιι τρ6,. 
Διονύσιος, ΙS· δν. διιι.φ. ο-τρσιτ. , "τυ-

ριiννων, rρσιμμοιt. Χ. Ι. 
Διονυσ6δοτος, ΙS· Aιixων ποιητΥι,. 
Διoνuσόδωρoς,ΙSΌoφιατ.ίxXΙoυl Χ.Ι. 
ΔΙOΝUOOKλt'!ς,δ' ρΥιτωρ ίΧ ~~CΙλλlων. 
ΔιονuσόπολιC;,"ι·πόλ.θF-ιj.χη.,Πόντου. 
Διόνυσος, ΙS· θ16, ι!μπ6λου,6 Bιixχ ο,. 
Διοπε/8ης, -ους, ΙS·oτρoιτ . 'Α,θ. Ι χ.Ι. 
Διόπη, "ι' πόλ. 'ΑρχlιιδΙιι.ς;. , 
Διόπομπος, 6' θιαοιι.λ. ΟΤIJΙ~Ι'qbι;όμο;. 
ΔΤος, ΙS· υΙ. ΠρlCΙμoυ IItIJI. Ήοιόδοιι. 
Διός Ιερόν, "τό' Χώμη ΊωνΙσι,. 
Διοσκορ/δης, -ου, δ' πι;.Ιφ. Ισιτρό" 

βοτιι.νολόΥΟ' Ι ίΠΙΥριι.μμιι.τοπ. 
Διόσκοροι, οΙ, δλ. Διόσ.ιιovρoι. 
Διοσκouριός, -όδος, "ι ' .πόλ. Κολ

Χ Ι~o" 11 11lδlιιοτοόπολl,: 
Διόσκουροι, οΙ' δΙlJυμοl . ιiδιλ. KCΙ-

οτιιιρ Χ. Πολυδιόχη;. 

Διοσκούρων κώμη, 'ιι' χιιιρ. Αιδόη,. 
Δί60πολις, -εως, -11' δν. ιτόλ.ΑΙΥ .,Βlθ. 
Διοτ/μα, 'ιι ' οοφή Υιινή ίΧ Μσι.ν"lil·νιΙιι., . 
Διότιμος, ΙS· 'πών. I~χ. iν ΆΟ. Ι ΧόΙ, 
Διοτptφηc;, -ους, 6·inιίI.v. l1?l . ίν '4.0. ' 
Διόφάντος, δ' ίπών. l1ρχ; 'ΑΟ. Ι υι. 

θιμιοτ.1 IJ7l11IJ1Y., ρΥιτ: Ι · Χ. ι. 
Δισχ8ώνδας, δ' ιίδιλ. ΌρχομινοΟ: 
Δ/παισ, -Ι( πολΙχνη ·ΆρΧΙΧδΙιι.'. 

ΔΙποινος, ΙS· Υλuπiη, .Χ Kρ~τη" 
Διπόλιο, "τdι (Χ Διιπ6λ-)' 'ορτή'ν ΆΟ. 
ΔΙπuλoν, τό' μΙιι. "τιilν ιτυλ4l" -τιiν 

. τιιχιiν 'ν ΆΟΥινlιιlς;. 
. ΔΙρκη, "ι' 'πΙΟ. -Βρlll,. 
·ΔιρφUα. '*Ι. 'πΙΟ. -Bριι~. 
Δ/ρφυς, -uoς, 'ιι' δρ. Ε·}δοΙιι,. 
ΔΙCΠα, -11. πόλο 'Aploιvfj, 'ν ΆαΙ,. 
Δ/υλλος, 6' δν. Υλόπτου, ΙΟΤΟΡΙΟΥΡ. 
ΔΙφιλος. 6' ίπών.Ιρχ. iν ·ΑθΥινιι.I,Ι 

otpoιt. Άθην. lδραιμ. ποl. Ι Χ. Ι. 
Διφρlδας, 6: οτριιτηΥός; Αιιιχιδ . 
Διψακός, 6' υι. ποτ . Φυλ~lδo, χ. νύμ· 

φη, τlν6ς; ίΧ ΒlθυνΙιι.,. 
ΔΙων, -ωνος, 6' tooτcptoyp . , φlλόο.χ.Ι. 
Διώναοσα, "ι' μή. ΛυχοόΡΥου. 
Διώνδας, -ο, δ' oUyχpoνo, Δημοοθ. 
Διώνη, '*Ι. ΘUy. 'gμαινοΟ Ι μΙιί "τιiν 

. Νη~'iιeιον Ι χ. Ι. 
Διων/α, 'Ιι. πόλ. Κόπρου. 
ΔιΙ;Ινuσσoς, ΙS· ·-Διόνυσσος. 
ΔιωξΙππη, 'ιι' μΙιι τιilν Δσινlll~ων. 

. Διώξιππος, δ' Άθ.'Ολυμπιον .• ποι.Iχ.Ι. 
Διώρης,-ouς,6·υι.Α Ιόλ·{"ιΥ:Επll.lχ.l1. 
ΔμήΤι.!p,-oρoς,6·υΙ.Ίιiooν.,βlllo.Kόxρ. 
Α6ασσα, '*Ι. χωρ. ΚιιρΙσι,. · 
Δό8ηρες, οΙ' Ιθνος; θ~lJχιχόν. 
Δό6ηΡος, -11. πόλ. ΠιιιονΙσι, 'ν Μιιιχ. 
ΔοΙοντος πεδloν , 'τό' Χ ώ. Άμlll~όνlllν. 
Δο/ας, -αντος, 6' ιί~lλ . ν Axμoν~. 
Δoιδaλσ6ς, '*Ι. πόλ , Π?οποντΙδος;. 
Δοκέο, "ι' πόλ. Ποιφλιι.ΥονΙIJΙ'. 
ΔοκιμΙα,'ij (χ.-Ιμειοντό) ·πόλ.ΦρυΥΙιι.; . 
ΔολΙονες, οΙ' Ιθνο; θΡlJχlχόν. · 
ΔολιονΙς,-!δος, 'ij ' χώ. "τιiν Δολιόνιον. 
Δολ/ος, 6 (Χ. δόλ· )· δο!!λο, Ασι'ρτου. 
ΔολΙχη.7ι· μΙIII11πo~ιi'ων Ι δν.πόλιων, 
ΔολιχΙσΤη,.fj' vfjo.Ma"oy. πλ ηα. Ρόδου. 
Δολόασπις, -ιδος,6'ΙΠIΙΙΡΧΟ' ΑΙΥόπτ. 
Δόλιχος, 6 (Χ. -χός)' υι. Τριπτολ,-

μου Ι δν. ποτ. πλ '110. ΈλιυοΤνο,. 
Δόλογκοι, οΙ ' Ιθνο; eplJx. Χιροον. 
Δολομηνή, 'ιι' ίπιι;.χΙιι ΆααυρΙIιι,. 
ΔολοπηΙς, -/δος, 'ιι' 'ιι ιίπόΥ.Δολόπων. 
ΔολοπΙα, "ι' χΙ&. μιτ .θιοοαιλ .χ:ΗπιΙρ. 
Δολοπ/ων, -ονος, δ' πιι . ΊψΙνορο." 

(s"au, 11xιι.μιiνδρoυ. 
ΔόλΟΨι-οπος.6·υΙ·'Ερμ·lυι.Λιίμπ.Iχ.4. 
Δόλων,-ονος. δ'XIIIΤCΙΑXOΠO, Τρώων. 
ΔομανΤτις, -ιδος, t,' 'πιι.ρχ. Πιι.φλιι.Υ. 
Δομετlαν6ς, 6' ιι.~τoxp . Ρώμη,. 
Δομήτιος, 6' δν. δισιφ. 'ΠΙΟ. ΡωμιιΙων. 
Δομητιούπολις, "ι ' πόλο ΚιλIΧΙ«,. 
Δονοκών, ·Qvoς, 6' Χώμη ΒοllιιτΙIιι, . 
ΔονουσΙα, "ι' νηαΙ, πιι.ρ& -τήν . Ρόδον. 
Δόντας, 6' Αιιιχιδιιιιμόνιό, tl,. 
ΔορΙσκος, δ' πι~ιdι, θριj.xης;. 
Δορ/σκος, '*Ι. πόλ. θ,,4χη,. 
Δορκ6ς. ·όδος. "ι' δν, δοόλη, "τlν6,. 
Δορκεύς, 6' υΙ. Ίππoxόιoν~o, •.. 
Δ6ρκις, -ιος, δ' ατριι.τ. Αιι.1ιιδ. 
Δoρoόνης,ΙS' 'πΙΟ.'Βρlιιχλ. ίν ΊνδΙlιιι, •. 
Δoρuκλε/δας, 6' Alllxι~. Υλόπτη,. 
ΔOΡUKλεύς, έως, 6' =Δορκεύς. 
Δ6ρuKλoς,6ΊΙ,·τlί)ν νόθων ~ι.τoD Πρι· 

CΙμo ιί Ι 'Ολυμπιον. ίχ ΤΙρυνοο,. 
Δορυλόειον,-τό(χ.-ύλαον)·πόλ.ΦρυΥ. 
Δορύλαος, 6 (Χ, Δορύλος)' ιΙ; τιiν 

ΚινΤlJιuρων Ι ΟtΡιι.τ. Mιθρl~ιiτoυ; 
Δόρι.ιαοος, 6' υΙ Λιωδότου, 
Δ60ι<οι, οΙ' 1:χυΟIΧόν Ιθνο;. 
Δ.οτόμας, 6' Π,ροη, οτρlιιτηΥό, •. 
Δοθ6ις," ιος, 6 (χ.-6ιος)Ίτοτ.rιι.λλΙαι,. 

. ΔουΤλιος. δ' δν. Ρωμ. 6ιτιiτoυ. 
. ΔouλΙχισν, τό' vi'jo: ΊονΙοιι πιλα!Υ, 

Ι Δοονοξ, · ακος, ΙS· δρ. θγιj.xη,. . 
ΔΟΟρα, τιί' πόλ . ΙΙιοοποτ. fι Άοουρ. 

Δouρόνιoc;, 6' IτO't. 'ΑχοΟΤτ«ν. I·ιxJ.J. 
ΔουρΙας, -α, δ' ποτ. βορ. 'Ιτσιλ Ι ιι.ς;. 
Δούριος, ΙS· ποτ. ΑοuolτοινΙιι.ς;. 
ΔοΟρις,·ιος,6·ΙατορlοΥΡ. Ι UΜ:Oλυμ· 

πlονΙχη;. 

ΔOUΡOKόρτoρa. "τΙΙ·πόλ. BaλτXιxλλ. 
ΔουΡ6οτόλον; 't6' πόλο )(οlοΙιι.ς;. 
Δρό6ησκος,6 (Χ. -t\OKoς, χ.-ιοκος)· 

πόλο ΜιιχιιδονΙιι,. 
Δρ66ος, δ' ΠΟΤ. ΠlιιννονΙIJΙ,. 
Δρό'ι''ι'αι, οΙ ' Πιρα:χόν Ιθνο,. 

. Δρα'ι'Υιανή, "ι ' χώ. ΆαΙIιι,. 
Δρόκονον, τό' πόλ. Χ . . ιixρ. ΊχσιρΙIιι, . 
Δρόκιος, δ' Ι;ρχηΥ. ΈΙΤ8ιων ,ν Tpol':J. 
Δpaκοντ/δης,' ΙS· ιι, τlί)ν 30 -τυρ. i 

=Κέκροψ. . 
Δρακόντιος, δ' 11πlιιρτ. ~ό~loτo, ιίς; 

ΤρlιιπιΙ;;οDντlll. 
Δρόκοντος νl'jσoc;, fj'Vfjo.ItA'rjo.AIISU. 
Δρόκυλλος, δ" "τιilν 'Αχιιιρν'φν "τl\; . 
Δρόκων ,-οντος,δ" ΑΙ νομοθ,τη,Ι χ.4. 
Δρασιππlδης;. ΙS· · δ ·ιΙ. δρσιπ'του. 
Δρόψακα, -τCΙ ; Πόλ. &Xtpllllvfj, • 
ΔptKoνoν, -τό' ιixpωτ. v,*lo: KιiI. 
Δρέπανο, "τcι· πό~. 11lχιλΙσι,. 
Δρεπ6νη ,"ι ·πΙΧλ.δν.ΚιρΧόρ.lχώ.ΒIΟυν. 
Δρέπανον, "τό' δν. διιι.φ. ι1χριο-τηρ, 

, (ΚρΥιτ., 1:IΧιιλ., Άχιι.tαι,) Ι Χ. 4. 
~σoς, ΙS· -τlί)ν 'πιο. Τρώων tl,. 
ΔρΤλαι, οι (χ. ΔρΙλλαι)' 'AOloιt.Iθν'o,. 
ΔρΙλων, -ων9<;, 6' ItOt. ΊλλυρΙιι,. 
Δριμώ, -ΟΟς, "ι' μΙσι .tliv N1jp'ljIIJll,ly. 
Δρ/ον, "τό' δρ. ti'j, 'IioιA. ΔσιυνΙIιι,. 
Δρτος. "τό' δΙ'. Άχσιfιι,. 
Δρο'ι''ι'Ιλον, τό' χιορ. θΡ4Χ"J'. 
Δρoμός, .όδoς.fι·ίx "τά\ν 60 χυνθΝ -τοσ 

ΆχτIllΙιονο, • . 
Δρoμιχαlης, .ου, δ~ βιι.ο • . θρcf.X'i'. 
ΔρομοκλεΙδης, 6' ίπών~ΙΡΧ"ν ΆΟΥιν. 
Δρόμων, -ονος, .δ· δν. Δοόλων. 
ΔροπικοΙ, οΙ' π,ρο. νομιιιδιχόl ΙΟΥΟ,. 
Δρόση, Δρ60ιλλα, Δρασ/ς 6νόμιιτοι 

Οιρσιπιιιινιiν.- . 
ΔρouεντΙaς. 6 (Χ. ·ένrιος)·ποτ.rσιλλ. 
ΔρουΤδαι, οΙ, -ΔρυΤδαι. . .' 
Δρouσιπ6ρa, ''ij' πόλο θριj.xη,. . 
ΔροΟοος, ΙS· δν. δισιφ. ίπιο. ΡωμlllΙων. 
Δρύαλας. δ' 11, "τιiν K~ντιxδριoν. . 
Δρύας, -οντος, δ' ΛιιπΙθη, ~ . Ir, -τιiν 

60 ut. -το!) ΑΙΥόπ-του Ιχ. 4. 
Δρυός, ,-6δος. 'ij. ιτληΟ. ΔΡUΌΔΕς, 

11Ι1· νόμφιιl "τliν δσιαιiν. 
ΔρυΤδαι, οΙ' Υ6ν.Ιιρ6ιονΚιΛt.χ.rιι.λlιιτ. 
ΔρυμαΙα, 'ij (Χ. -Ια)·_Δρύμος. 
Δρόμος,δ·πόλ.ΦωΧΙΟο,lχιιιιι·ΕΜ· lχ·!· 
Δρι.ιμΟΟοοα, -Ij. νηοΙ, 11μυρν. Χόλποιι. 
Δρύμων, -ωνος, δ,: "των Πυθιι.ΥΟΡ. '-τι,. 
Δρύνέμετος, δ' χιιιρ. rςIAoιoτIIII,. 
Δρυόπη, 'ij. 8υΥ. βιιιο. ι1ρUoπο, Ι πόλ, 

ι1ωρΙδο," 
ΔριJ9πΙα, "ι (Χ. -Ις)' χι& , θιοοσιλΙιι.,. 

· Δρυός ΚεφαλαΙ, σιΙ· otlvYι διΙΙδlιιοι. 
KιOllllριilνo,. . 

Δρύοψ, -οπος, ΙS· υι. Άιτόλλ.,'YινCΙρx 
Δρυόπων Ι νόθο υι. Πρι«μοu. 

· ΔρΟς, -όι;,~. πόλ. θριj.xη,. 
'ΔpQοι, οΙ' Op.,xlx6v Ιθνο,. 
ΔρωπΙων, -ωνος, 6· 1\σιο. Πιιιιόνιον. 

, Δuδαλσ6ς, "ι·-Δοιδαλσός • . 
, Δυμανδται, οΙ' φυλή 11lxυιilνo, • . 
· Δυμδνες, 'οΙ ' ·μΙιι. tlioJ φυλων ΣπCΙρτη" 
Δύμος, -αντoc;, 6' πι~Oιρ6, ΠρlCΙμOυ 

· .. ' . 'ιιΥ. ~pu:rI~, ~ Χ. Ι. 
Δύμη, ."ι' πόλ .• Άχιι.tσις;. 

· Δυναμένη, 11' μΙιι -τιiν ΝηρηΙδιον. 
Δuνόστη; 'Ιι . μΙιι. tliv θιαιτlιiδιoν • . 
ΔύΡας, .ou, 6' ποτ. · Φθlώ1 ιδο,. 
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Δυρρόχιον, :1:6' ·π6λ . . 'D.λuρΙοιc . 
Δύρrα, τιi·· π6λ. Ίνδιχfjς;; 
ΔυσKέλaδoς, "ι' vijo. Άδριοιτ. 8oιA/io. 
Δυσνομία, -Ij' θι6τ'l)ς; oυμΙSoλιx'ή ιών 

χαιΧών 'tijc; «νομΙαις;. 

Δυσπ6ΥTlΟΥ, τ6' π6λ. WΗλιδος;. 
Δuσπ6ντιoς, δ' υι. Π,λοπο,. 
Δύσ.τΡος, δ' δν. μ'l)νό; Καιχιδ. 
Δύσωρον, τ6' δρ. KoιxaδoνΙαι,: 
Δωδών, -Qνος, δ·υ!.Διiι, χ. Εt}ΡΦIΠJς;. 
ΔωδωναΤΘς, δ' 'πΙθ. Δι6,.· 
Δωδώνη, -Ij'. ouy.'gxa. Ι π6λ:HπaΙρoυ. 
Δωδωνlδες Nύμφaι, αιΙ' νόμφαιι 4"αι- . 

θρ'Ψαιοαιι τiιν ΔΙαι. 
Δι.ιρ!δaς, ·α, δ' «π6Υ. 11ιοόφου • . 
Δι.ιρΙδες, αιΙ·-Νηρηlδες. 
Δωριεύς, ·έως, δ' ιιι. βαιο . ΆναιeαινδρΙ· 

δου · 1 ιιι. ΔιαιΥ6ροιι Ι Χ.Ι. 
Δώριον, τ6' π6λ. χ. δρ. Keoo'l)vIoι, • . 
Δώριον, -Ij' μΙαι τ6)ν . Aoιvoιt~IIIY . . 
ΔίιJρΙς,-1δoς, 'ιι' 8uy.'gxsoιv. Ι μΙαι -ιών 

Ν'Ι)ρηΙδων Ι ίπαιρχ.'ΕλΗδ·I'Παιρχ. 
Iιf. ΆοΙαι,. 

ΔωΡΤΤις,·ιΟΟς, "ι·ίπΙθ.' A8ηνδl,.: Αφροδ. 
ΔωρΙχα, "ι' π,ρΙφ, ΑΙΥυΠτ. ΙταιΙρ«. 
Δώριχος, δ' τών 11υραιχουοΙων τι,. 
tψJpό8εΘς, δ' Ά8ηναιt6, τι,. 
Δι;)ρος,δ·ΙΙ!. ·Ελλ'l)νο,,«π6Υ.ΔιuχαιλΙ· 

ωνος; Ι υ!. Άπ6λλ., βαιο. ΑΙτωλΙαι,. 
Δώρος, 'ιι' π6λ. ΦοινΙχ'l)ς;. 
Δι..ιρώ,·οΟς,"ι·χωμ.δν. 'tfj, δωροδοΧΙαις;. 
Δωσιόδης, 6' 'ΠΙΥραιμμαιτοποι6ς;. 
Δωτόδaς, 6' βοιο. ΚιοοηνΙαι,. 
ΔωτΙα,"ι·θυy.'EλιiτoII χ.' Αμφιχ1:ιι6νη,. 
Δώτιον nεδΙoν,1:6' πιδιdι, θιοοαιλΙοις;. 
ΔωτΙς, -fδoς, 1)' μΤΙ. ΦλΙΥόαι. 
ΔQτος, δ' υ!.ΠιλΟΙΟΥ06 Ι 'ιιΥ.ΟαιφλαιΥ. 
Δωτώ, -OOC;, -Ij' μΙαι 1:li!v ΝηρηΙδlιιν, 

'Ε6λα/α, .". π6λ. 'tijc; CΊoιoιτ. 'A~ΙSΑΙνΙαι,. 
"Εδλανα, ,;ιi' πριιιτ. ΊρλαινδΙοις;. 
'Εδλόνοι, οΙ' λοι. 'Ir;Aoιvetoι,. 
Έ66δα, -Ij' π6λ. ΠιτραιΙαι, ΆραιΙSΙoι,. 
Έ66ρακον, ,;6' π6λ. Bριττι:iνΙαι,. 
Έ6οΟρα, . fι (χ. WE6·)· π6λ. ΊοπαινΙαι, . 
Έ&Χιρωνες, ot·Aoι.BaAYLxfj,roιnIJI'~ 
"Ε6ουσος, 1)' μΙαι ix ·<;6)v δόο Ο\τυου· 

06)ν ν'ήοιιιν 'tijc; lιfιooyιΙoυ. 
Έ6ρατσς, δ·=ΊouδaToς. 
.Ε6Ρος, δ (χ. '"Ε6Ρος)' ποτ. θΡ4χης;. 
Έγyύιoν,'1:iι (χ. "Ε'ι'γυον)' π6λ. Κιλιχ. 
'Ε'ι'έρτισς, δ' δ ουνοιχιοτ'ή, 'tfj, ΧΙου •. 
"Εγεστα, -Ιj(χ.ΑΤγεστα,χ. Σέγεστο), . 

π6λ. ]:ιχιλΙαι" 
Έγκέλαδσς,6' υ Ι TαιρτιiρoII Χ. rfj"afI: 

τ6)νl'ιτιiν1:lIIν IlιΣ, 1:6)νυ!.Α ΙΥιΙπτου. 
Έ'ι'νατΙα, "ι' π6λ. Ί,;αιλ. ΆπουλΙαις;. 
ΈγνατΙα 6δ6ς, 1)' "ι πιρΙ τήν av ... 

χιδονΙ, Άπολλ.νΙαιν, 

ΈvχελεΤς, οΙ' λαι, ΊλλυρΙαις;, 
Έγχέλη, "ι' χΦ. Kαιxaδ. ΊλλυρΙ«ς;, 
Έ'ι'χέλlOι, οΙ'-ΈγχελεΤς. . 
"Εδεσσα, "ι' κ6λ. ΕυρΙαις; fι Κιοοκοτ • 

. 1 π.6λ. ΙΙαιxaδoνΙς, 
Έδούμη, "ι' χιίι. 'IouΔαιΙαι,. 
"Εδρος,"ι(χ. "ΑδροςrνηΟΙ(ιρλ«νδΙαις;. . 
Έ8aλΙων,·ονσς,δ'ιιΙΔι6,.IΥτ,Δ8υχαιλ • . 
Έ8oδaTα, fj' μΙαι ,;6)ν θυτ, 1:'1, Nι6ΙSη, • . 
Εlδοθ.έα,"ι·θυτ.Πρlιιτ'lιι; • ΙΙδιλ. Kiδμ. ' 
Εlδομένη,"ι' (χ, -μενι'ι)'θυτ, Φ'ρη,;~ 

Ι κ6λ. ΚαιΧιδονΙαι,. 
Είδώ, -oQς, 1) ' ()ποχορ. 1:06 Efδo8tα. 
ΕΤζηkcx;, 'ij' φροόρ,· ΕιχιλΙαι,. 
Elλατ!δaς,-o, ·6' υ Ι'Eλιi10II,δAΙΠIIτ6ς; • . 

..... llov.-iίIioς 

E1λ.εΙ8uια, "ι' "tι βιdι τών 1:0χι:ςfiν, θυΥ, 
Διiις; ". "Ηρ«ς;. 

· ΕΙλέσιον, τ6' π6λ. 8οιlιιτΙαι" . 
Ε/λή8εια, "ι·-ΕlλεΙ8uιa. 
ΕΤλως, -ωτος, 6 (Χ, Elλώ:rης)' 6Χ4'1:, 

'1:fj, π6λ. ~Eλoυ, l.,ςλ'l)θ. ΕΤλωτες 
-01 'ν :ZKιiρ'1:lI δοβλοι, 

, ElνaλΙα, "ι' 'πΙθ, ,;'1, ΆφροδΙnιc • . 
Elνoδlα, "ι' ίπΙθ, ~Eu τη,. 
Elρa, "ι' δρ. ΚιοοηνΙαι" 

. ΕIΡεσΙαι, αι[' π6λ, θιoocιλΙί&ς;. 
ΕlρεσΙδαι, οι' 09jμο, Άπιχfjς;. . . 
Εlρήνη, "ι' θΙΙΥ, Διiι, χ. θ'μιδο" μΙαι 

1:ών '1:ρι6)ν ώρι;)ν. 
Εlρκτη, "ι'(χ. -αl,σιΙ)' φροόρ. ΣιxaλΙαι,. 
Έκό6η, "ι·θυτ.ΔόΜSντo" αόt. Πριciμοu 

ι · μΙαι '1:6)ν Δαιναιtδlllν. 
Έκόδημος,.μΙα· βλ,~AKόδημoς, ·μια. 
ΈKaέΡ'ι'η, "ι' 'πΙθ ΆΡ'1:'μιδος; Ι Χ. Ι. 
ΈκόεΡΥος, δ: 'πΙ8. 'Απ6λλlιινο" 
Έκόλη,"ι·δfjμ.'Ατ'1:. .' θυτ.:ΙΙ:Ινlll~ Ι χ.1. 
ΈKoμήδι;t,"ι·8υy.' Αροι '16'1); ΙΙχΤιν6δόιι, 

. ΈκαταΤος, 6' [οτοριοτρ. ,Χ Κιλ Τί1:0υ Ι 
. φιλ60, '~Άl5δήρlllν Ι τδρ, Kαιr;δΙαι,. 
Έ~ότη,"ι' μΙαι. 1:6)ν ΤιταινΙδ.,()ποχθ.θιci. 
Έκατ6γχειρες, οΙ' οΙ rtyoιvtI, B~ιιi-

ριbl', Νη, Χ. Κ611:0" 
Έκατ6μ6aιος,~'ίπΙθ,' Απ6λλων., Δι6" 
Έκατομ6aιών,-ι;)νος,δ·δν,ci •• ,μην6" 
Έκότομνος, 6' βαιο, ΚαιρΙαι,. 
Έτοτ6μπεδον ,1:6' π6λ. ΉπιΙρου. 
Έκοτ6μπεΟΟς, "ι' .6π", Συραιχουοών, 
ΈκατόμπεΟΟς,δ'δn:αιλαιι61:. Παι?θsνών. 
Έκατ6μπυλος, "ι' π6λ, ΛιΙSση, Ι χ, 4. 
Έκατ6ννησοι, αι!' '1:dι oημιρινdι ΙΙο· 

οχον'ήοιαι . 

ΈΚQJοντόπυλος,"ι-Έκατ6μπuλος, 
ΈκατονταχειρΙο, "ι' π6λ. ΉπιΙρου. 
Έκότων, . -ωνος, 6' 11τωιχό, φιλ60, 
Έι<ατώνυμος, δ' Σινιιιπιυ; τι •• 
Έκ6όσιος, 6' 'πΙθ, Άπ6λλων~. 
Έκ6ότανα, 't!i: ΠΡblΤ. ΜηδΙαις;. 
"Εκδικος, 6' Μχιδ«ιμ, ν<&όαιρχο, • . 
~EKδ/ππα, . 0#( π6λ, ΦοινΙχη,. 
"εκκριτος,6'«ρχ ΤιΥ.6, "ςι,τών ΕΙλώ'bιν. 
"Εκνομος, δ (x.-μoν,16)·δρ,11ιxιλΙcι" 
Έκπρέπης, 'ους, 6' 11πιίρτιιi1:η, "', 
-Εκτηνες, οΙ (χ, ·ή9ες, χ, "Εκτηνες)' 

χ4., 8οιωτΙαι" ΙΙπΙ βαιο. 'gΎότου. 
-ΕκτωΡ, -opoc;, 6' υΙiι, Πριciμοu Χ. 

'Ex:iΙSYj'. . 
"EKφaντoς, δ' θ«οι6ς; τις; Ι χ.l. 

. ΈλαΙα, "ι' π6λ. !'Ιολ, lκ6λ. χ. λιμ. · 
ΉΠΙΙjίOΙΙ. ΒιθυνΙσι, Ι χ,l. . 

'Eλαιoγό6aλoς, δ' 6 8ιός; "Hλι~ 'tιiν 
ΦοινΙχlιιν Ι ΡΦμ, oιt}tO~p:i'tIllP, 

Έλαιδτις,-ιδος,"ι'ψijμαι θιοπρω.Ιιι" . 
Έλόίον, ,;6' δρ. !ΑρχαιδΙαι" 
-Ελαισς, 6' KO't, Βι8ιιν. Ι χιιιρ. ΙΙΙα· 

οην. Ι χ. Ι. 
ΈλαιοΟς, ·oQν·τoς, 6' κ6λ.θΡ,Χ.χιρα • . 

Ι π6λ. ΧοαινΙαις; Ι χ. Ι. 
ΈλαιOOσσa. ofj·K6A.x.vfj: A~:ς.,P6δ.χ,I, 
Έλόρα, 'h' 8ιιτ. KtvUou, μ-/ι. Τι,;ιιοlJ. 
-Eλaσoς; δ' ιΤ, τfiν Ωιο. Tρiίllllν. 
Έλότεια, fι'πόλ. Φιιιχ., θ8οα.,'Ηκ.χ.l. 
-Ελατος, 6' ·ιΣ, '1:fiν Κιντσισριιιν Ι. χ.1. 
Έλότρεια, "ι·=Έλότεια · ΉπεΙΡOU. 
~Eλατρεύς, ·έως,δ·ιΣ, σιδλιχβν Φαιιιιχ. 
Έλaτ(τ)ωvός,6'lπποχ6μ,ΆμφιαιρJHIι. 
Έλaφη66λια, t:i' .oρ~τ, 'ApuIlteoc
Έλαφη60λιών, ·Qvoς,· δ' 4π. μφ, 
Έλαφη66λσς, 'ij' ίπΙ8. ~Apτ'μι~ 
Έλαφιαlα, "ι' ΙΙπΙ.8. 'ΑΡ"μ.ιδος;. 
Έλόφιον, ,;6' yuv'ij 'ν"Ηλι.δι, .ροφ6ς; 

'Αρ,;6μ. Ι ·δν: Ι ταιΙΡCΙς;. 
Έλόφιος μι'ιν,δ'-Έλαφηδολιών, 

"Ελαφος, 6' πο •• ΆρχαιδΙαι,. 
Έλ6ώ, -οϋς, 'ιι' νηοο •. Κά.1Φ Aιyυlt~oιι . 
:Ελέα,.'ή' π6λ, Ί1αιλΙαι,. πιnρΙ. φιλοσ . 

ΖΤιν.ωνο, χ, ΠαιρμινΙδου, 
. :Ελειμιώτοι,ΟΙ' λαι. MOΙ1.CIeovIoι" 
-Eλειoς,6 · IIε.πι~0'Cφ' κ. 'Ανδρομ'''αι; . 
'Ελένη,'ij'8υΥ, Δι6., ·ciδιλ . Δt"OJl,oύρω·ι, 

οόl;. KινιλιioII Ι δν. ν'ήο.lllν, 
8Ελενος,δ' υι.Uριιiμ.Χ:Ε~:iΙS., μιiντι~. 
"Ελεσς,δ' θι61:1;'. πρoo1:ιi •. δυΟ1:υχων. 
Έλε6ς, "ι' νηοΙ, παιpdι 1:ήν JlIλ'l)1:0Y. 

.~EλεoOς, -οΟντος, δ'='ΕλαιοΟς, . 
ΈλεοΟσο, Υι '-ΈλαιoOσσa, 
Έλεu8qx:J1, σιl'π6λ.4.τ.lπ6λ,Κρ'ή;'(Jς; . 
Έλευθέριον, .6' πολΙχνη ΜυοΙαι,. 
'fλευ8έριoς, δ' 'πΙθ. Δι6;. 
Έλεύθερος, 6' ΠΟ1:, Φο\νΙ:χη., 

· Έλευ8ερούπολις, -ή' π6λ.ΟαιλαιιοτΙν, 
Έλε(ι8ήρ, ·ήρος,δ·υ!. ΆΧόλλ. tδρ, Έ· 

. λιιιθιρων 'A,HLxfj~. 
'Eλευ8ώ,-oOς, "ι'=ΕlλεΙδυιο, 
Έλεuσινιός,-όδoς,'Iι' 'πΙθ. Α'ήμη1:ΡΟ;, 
ΈλευσινΙδης,δ'υΙ.'Eλιυσ~·ι " δ Κιλ,9,. 
ΈλευσΙς,·Jνος,δ(χ,·Τνος,Ι)'υ[.'Ερμοίi, 

παι . κ.λιου χ, Τριπ.ολ'μου. 
ΈλευσΙς,· Τνος,"ι( χ. ΈλεuσΙν)' .κ6λ, .χ. 

δ~μo, 'A1:tLxfj" 
ΈλεφαντΙνη,·"ι· vfjoo, Νιιλου •. 
ΈλεφαντΙς,·Ιδος, "ι' μΙαι '1:6)ν oul;.~v, 

· 'ελεφήνωρ, -opoς,6·υι.Xαιλχcίlδoν.o, 
χ,ΚιλαινΙπ,1 ιι,τfiν μνηοτ. Οη:ιιιλ. 

Έλεών, ·Qvος,6(χ.'Ελ·)· ύ. B?LCII:t •. 1 
π6λ, θισοΧλΙαις;. 

Έλικόων, ·ονος, δ' υΙ Άντ'ή~oρo;, 
otil;, ΛσιοδΙχη,. 

ΈλΙκη. "ι' μΙαι ,;ων Διιναι0111ν Ι χ .4 •. 
ΈλΙκη, "ι' π6λ. 'Axcιt.c; Ι n:6)..eIoQ4A. 
Έλικών,·Qνος,δ'δρ.8οΙIΙΙ:1: . , Ιιρόν 1:6)ν 

Koιιoιίlν χ. ΆMλλaινo,. 
Έλικωνιόδες, «Ι· 'κΙθ.·'1:6)ν ΙΙουσfiν, 
'Ελικων/ς, .fδσς,"ι·μΙcι '1:6)νθΙΟΠJιiδlιιν 

Ι δν. χρ'ήνη, (-ΊnπoKρήνη). 
ΈλΙμεια, "ι' χώραι KoιxaeovIoι,. 

. ΈλιμειQται,οΙ(χ.'ΕλειμιGΙτα)·λαι.'ω. 
-Ελιξ"ικος,δ'υ ΙΛυuονο, βαιο.' Αρ:καιδ , 
-Ελιξος, δ' α'1:Ρ.αιτ. ΚιΥαιΡ'bιν, 
Έλισόρνη,'Ιι' βλ ΆλΙσαρνα, 
ΈλισσοΟς, -OOV:roς, δ' :ίιώ. ΆpαιΙSΙαις;. 
ΈλΙσσων,-oντoς,δ'Π~1:,·Hλιδo; Ι Itn-t, 

ΆρχαιδΙαις; Ι χ. Ι. 

ΈλΙouκοι, οΙ' λαι. Ί1:«λ. ALTOIIF'Ioι~ 
-Ελλα, fj' ΙΙμκορ, κ6λ; ΆοΙαις;. 
'Ελλόνικος, δ' δν. eUo !Ο'ΟΡΙΟΥΡ, i1S 

ΛΙιιΙSoII χ. ΙΙχ Κιλ-/ιτου, 
· ΈλλόνωΡ, -ορος, δ' βαιο. 'ΆΡΥιιίι" 
Έλλός,,-όδσς,"ι'1:μfjμαιθιοοαιλ l"ιθιο

ο«λ. Ι "ι Ιλλη 'E),λdι, ~Aijv Πιλο· 
πον. Ι "ι Εt}ρφπ'l) fι μι~,ίι θΡ4χ.η,. 
·D.AupIoι,,·Iov.x.AI,I,~IXciy .μiδλιιι, 
'1:4,ν'ήο. ,IΚιτ:Ελ),4."ι Χά..Φ'Ιταιλ, 

Έλλός, "ι' μ ή. ΙΌρΥ(ονο, -ξ .'.E"a1pIoι;. 
-Ελλή, "ι' 8υτ.' M~μαιντo, Χ. Νιφ.λ.η" 

ι1διλ. ΦΡΙίου. . . 
-Ελλην, -ηγσς, δ' υ!; ΔaυχαιλΙlllνO,. χ, 

Πόρrιl&ς;, βαιο. .8Ιαι,· j; OΙU1:oίi ·.ώ 
~oιι'ιiα8ηoαι, οΙ .-Ελληνa, . 

'Ελλήσποντος, δ' δ μaτιι;i' 'I.~Ioιli : ... 
E~ρώπη, πορθμ6" . 

Έλλο/, οΙ' -Σελλol. ' 
Έλλ6μενον,16' χωρ. ιι. λιμ.Διυ1U&δ . 

· Έλλοπ/α, "ι-μιρo,E~ΙS, Ι μ~ρ.'HαΙIHIΙΙ . . 
· -ΕλλΟΨ,-ΟΠος, δ' υl. ~llIIνΡ,fι .Aι6ς;. 
ΈλλωτΙο, 'ιι (χ . Έλλc,ιτ/ς)' . fι · . '.';'1:\' 

χή�''ι Ε,jρώπη •. 
Έλμαντικι'ι. "ι . κ6ί .. Λουu~iσι.~ίCli 
-Ελσς, -ους, τ6·π~λ:Λαιxaδ., ·ΆρΥολΙ' 

δo,--~Ι. . 



'ElouiιnιoI-'Εριδώιιις 

Έλ~υήττιoι, ΟΙ'lθνο, τη, BaλΎ.rαιλλ. Έξαμπατος, δ' πηΎΤι ίν ~χυθΙq. . 
ΈλουοΙ, οΙ' λαι. Ναιρδων. rαιλλΙαιι;. Έξαμυaς, -ου, δ' ΠΙΧ. θαιλοϊΙ . 
Έλπήνωρ, -ορος, δ' σύντροφο, Ό~υσ. Έξόπολις, ·εως, 'ij' έπαιρ)(. Μ. 'ΑσΙαι;. 

μa,αιμορφωθsΙι; (ιπά ΚΙρχηι;. ~Eξαρxoς, δ' ιΙι; των Έφόί'. Σπιiρτη; . 
ΈλπΙας, -ου, δ' rραιμμαιτ. τι, Άθην. ΈξηκεστΙδης, δ- ΠΙΧ. Σόλωνοι;. 
ΈλπΙνης, δ' 'πών. !.ρχ. ίν Άθήναιις;. Έξήκεστος, δ' Ιαιτρό, τι; 'Αθην.lχ.!. 
ΈλπινΙκη, -Ij' cilJlλφή KΙμωνcκ.. Έξ6λη, -Ιι' μΙαι των θlσπιιilJων. 
~Eλυμα, τιi' πόλ. ΊλλυρΙαιι;. ΈορδαΙα,-Ij(χ.-Ια)·χώ.'lλλυΡιχη, Μαιχ. 
ΈλυμαΤς, -!δος, "ι' χώ. })otIO(oιv9j, Ι ΈορδοΙ, οΙ' ΊλλυριΧόν εθνο;. 

ίπαιι;χ. ΜηIJΙαι, . · ΈπακρΙα, fι' μΙαι τ&lν Ι 2 πόλ: Α ττιχ9j~ . 
ΈλυμΙα, fι' πόλ ο • Αρχαιeιαι,. Έπόκριος, δ' ίπΙθ. Διόι;. 
ΈλυμνΙα, "ι' v9joo, ΕΜ50Ιαιι;. ΈπακταΤος, δ' ίπΙθ. Ποσ,ιlJ. ίν Σiμψ. 
Έλίιμνιον, τό' χωρ. EiίδoΙαιc. ΈπόκτιΟζ, δ' ίπΙθ. Άπόλλωνο, . 
~Eλυμoι, οΙ' λαι. ΣιxaλΙαι,. Έπόλτης, δ' ιΙι; των έν 'fροΙq. ΛυκΙων. 
"Ελυμος, δ' ιΙι; τ&lν ~ΙιίI~ DplctUO!1. 'Επαμεινώνδας, -α, (-ου), δ (χ.-ινών-
"Ελυρος, fι· πόλο Κρήτη,. δας)' δ πιρΙφ. στραι,. των θτ,δαιΙων 
"Ελωρις, -ιδος, δ 'ΠυθαιΎόριιο,'Χ Εα!μ. Ι ίπών. 4ρχ. ί~ Άθήναιιι;. 
"Ελι.ιρος, δ (Χ. "ΕλωΡος)' ΠΟτ. Σιxaλ. -Επαρδας, δ' ποτ. ΜηIJΙαιι;. 
"ΕλωΡος, fι· πόλ. Σιxlλlαιι;. "Επαφος, δ' υ!. Δlό.χ.'Ιοβι;;βαισ. Α!Υ6· 
"Εμ6aς, -ο, δ' ιiΡXηΎόι; ΆρμινΙlιιν. π,ου Ι χ. · Ι. 
:fμδόσιος, δ' ίπΙθ. τoίl 'Απόλλωνο.. ΈπεΙΥευς, -έως, δ' υι. ΆΥαιχλ'ου., 
"Εμ6ατα, τ& (Χ. "Εμ6aτον τό)' 6 μι· Μur;.μιlJών. 

ται,ύ ΧΙου χαι! των ίν ΆοΙ, Έρυ.. ΈπεlοΙ, οΙ' ιϊρχ. χα!τοιχοι "ΒλιlJοι;. 
θ~ων πορθμόι;. Έπειός, 6' υι. ΈνlJυμΙωνοι;, βαισ:ΗλιlJ . 

ΈμΒόλιμα, τα!' πόλο 'IvlJtxfj,. Ι υΙ. Παινοπίωι;, χαι,ιχοχιυαισ,ή. 
"Εμεα(σ)α, -Ij (Χ . "Εμεσος)' πόλ. !ιιρ . του ΔουριΙου "Ιππου. 
ΈμμενΙδσι,ι;Ι' -ΙjΎεμ. ΟΙΧ . 'AxριiyαιHo,. Έπή80λος, δ' μιiν,ιι; ,6ίν ΜισσηνΙων. 
Έμπεδίας, ·ου, 6' των ACItK,aItIμ. τι, . Έπήρατος, δ' It; των 'Εφόρ. Σπιiρτηι;. 
Έμπεδοκλι'Ίς, . έους, δ' πιρΙφ . Πιιθαι· Έπήριτος, δ' υ!. Άq:IΙlJαιντοι;. 

Υόρ. φιλόσ. Έπιόλτης, δ· lJωρ . ιϊντ ί Έφιόλτης. 
"Εμπεδος, δ' ΠΙΧ . Άθην. Kαιλλιστριi- ΈΠΙΥένης, -ους, δ' ιιι. Άντιφω·"οι; Ι 

τ?ιι Ι των ΠιιθαιΎΟΡ. τι, Ι Χ. ι. υΙ . ΚρΙ,ωνο,. 
Έμπέραμος, δ' Σπαιρτ. πολίμαιρχο.. ΈΠΙΥονος, δ' ΈΠΙΥονοι-οΙ υΙοί τω·, 
"Εμποδος, δ' Ισ Τ ?ΡΙ?Υ Ρ. έπι& στι.αιτ,υσιiντων ίπΙ θΤιδcι; . 
Έμπορεία, τιi· χωρ. Ά.,ρικη,. Έπιδόμνιος, δ' πιχ. τη, 'Ελίνη" θl · 
ΈμπορεΤον, τό (χ . ·ιον)· πόλο Ταιι:-ρΙΧ- ραιΠItΙνη, 'tfj, ΆφροIJΙτη,. 

κων. ΊσπltνΙαι ~ . ΈπΙδομνος,'ij' πόλ ο ΜαιχllJ. ΊΗυρΙαιι;. 
HEμπσuσα, -Ιι' (ιποχθόνιον τίριχι; . ΈπιδαυρΙα,1)'i) πιρ ί τήν ΈπΙlJltυρ. χώ . 
"Εμπυλος, δ ' ρήτωρ ίΧ ΡόlJου . ΈπΙδαυρος,δ·υ!.του" ΑΡΥΟΙΙ x.EH~νη;. 
ΈναΙσιμος, δ' υι. Ίπποχόωντοι; μncι ΈπΙδαυρος, 1) ' δν. πόλο ΆρyoλΙlJo ~. 

σχών ιΙ. θήραιν Kαιλυ~ων. xctrcfoιI . Λcικων .. ΔαιλμιχτΙαι, Χ. 4. 
Έναρέτη, -Ij. θυΥ. ΔTιιμιiχoυ, μή. Σιtλ· Έπιδήλιον, τό' πολΙχνη ΛιχκωνΙΙΧ, . 

μων'ω,. Έπιδήλιος, δ' ίπΙθ. Άπόλλωνο •. 
Έναροφ6ρος,6ΌΙ!παιρτ.'Ιππρχόων , . Έπιδ6της, δ' ίπΙθ. Διό,. 
ΈνδαΤς, -Ιδος, -Ιj·-ΈνδηΙς. ΈπιεlκΙα, -Ij. δρ. πλτ,σΙον !ιxιιtί)νo, . 
ΈνδηΙ" -Ιδος. -Ij. θυ-Υ. XIΙρaινo" μ-ή. Έπιζεφύριοι ΛοκραΙ, οΙ' οΙ ο!κοϊΙ"τl, 

Πηλ'ω, χ. Τιλαιμωνο,. πιρΙ τό cixρlll •. Zιφύ~ιoν'ν Ί tcι λΙ ιι: . 
"Ενδιος, δ · "Eφop.Σπιip. , φlλ.AλxιδιιilJ . Έπίζηλος,δ' Άθην. τυφλωθ. ίν M«pιtθ . 
"Ενδοιος,δ·-Υλύπτ. Άθην.,μcιθ .Δσι ι~ιiλ . ΈπlθαλαμΙτης,6 · ίπΙθ.'Ε ρμ.ίν EIί6<>ί~ . 
ΈνδυμΙων, ωνος, δ' υΙ' ΑιθλΙου. Έπιθέρσης, δ' ΌλυμπιονΙκη; ί~ Έρυ 
ΈνετοΙ, οΙ' lθ"ο, ΠαιφλItΥονΙαι,. Sr;.wv Ι Τραιμμαιτ . ίΧ ΝικιχΙIt; . 
Ένιι'Ίνες, οΙ' -ΑΙνlανες. Έπικόστη, -Ij. i) 'IΟΧιi:Jτη , β'υ-Υ. Κιtλ,,· 
Ένικεύς, ·έως, ό' Όλυμπιο"Ικη, 1:Ι'. lJωνο, Ι θυΥ . ΑυΥΙΙΟΙΙ. 
Ένmεύς,-έwς,δ·ποτ.θισσιχλ . lποτ."Ηλ. Έπικέρδης, -ους, δ' Κuρηνιχt6, τι,. 
Ένιπώ,-οΟς,1)·lJούλη,μή.'Αρχιλόχοιι Έπικηφισιό, -1, ' IJfjμο, Άnιχη;. 
ΈνΙσπη, fj' πόλο ΆρκαιIJΙαι,. ΈπικλεΙδας,δ·cilJιλ . βιχσ . Σπιiι:- t. ιο.ιομ. 
"Εννα, -Ij. πόλο Σικιλlαι,. ΈΠΙKλiΊς, -έους , δ ' -ιων Τι:-ώων τι. Ι 
Έννεόκρουνος, -Ij. πηΥτ' ίν' Αθ-ήνσιιc . • Αθηναιtο" πιχ Πρω1:'ΟΙΙ . 
Έννέα όδοΙ, αιΙ' O'CJI, θρ4χτ;, . ΈπικνημΙδιοι ΛΟΚΡΟΙ, οΙ' οΙ οlχοΒν-
"Εννομος, δ' f)"f.MuoIϋv, μιiντι, Ι Χ . Ι . 'tl, πιρ! τό δρ. ΚνημtlJΙΧ. 
ΈνοδΙα,"ι·'πΙθ.'ΕΧΙΙ1:η, x.OIpoIq:6vYj'. Έπικούριος, δ' 'πΙθ .• Απόλλωνα,. 
ΈνοδΙας, -ου, ό' βλ. ΕύοδΙας . ΈπΙκουΡος, δ' πιρΙφ. φιλόCJ . Ι rcCIt'tijp 
Έν6διος, δ' 'πΙθ. 'Eρμoίi . - σ.ραιτ. ΠιiXYιτo,. 
Ένόπη, -Ij. πόλ. ΜΙCJΟην., -Ij rlΡYjνΙιχ . Έπικρόδιος,6' ΠIIyμιixo,'x Μιχντιν. 
ΈνoσΙδaς, δ(χ:ΕννΟο-)·έπΙθ .Ποοιιt . Έπικρότης, -ους, 6' ρ'ή. κ. lJημΙΧΥ . 'ν 
ΈνοοΙχθων, -ονος, δ' ίπΙθ. Ποσιιδ. Άθ. Ι ιϊlJιλ . ρ-ή • . ΑΙσχΙ·/οιι Ιχωμ.ποι. 
"Ενουδος,δ·ιιΙ.'ΑΥχαιΙού, ιϊπόΎ .Π?aιιlJ. ΈπΙκτητος, δ' Σ,ωικό, φιλόσΟ<fΟ'. 
ΈντεδΙκη, fι· μΙαι τιδν 50 θloπιιiδων. Έπικίιδης,-ους, δ· ΙπαιΡ1:. Ι Συ~αιxoύo. 
"Εντελλα, -Ij. πόλο })ΙXlλΙCΙ, . ΈπlκυδΙδας,δ' οτραι1:. ΛαιχιaαιLμονΙων. 
"Εντιμος, Ι· Κρή" ΙlJρυτΤΙ, r'λcc,. ΈπΙκωμος, δ' πιχ. Kαιρνιιi~oυ. 
Ένυόλιος, Ι· 'πΙθ. τοβ -Αριωι; Ι Χ .4 . ΈπιλοΤς, -Ιδος,1)'μΙαι 1:ων eICJIttιilJmv. 
'Ένυδρα, τιi· πόλ. !ιιρΙιχι;. ' ΈπΙλαος, δ' υι. Νηλ'ιιι, Χ. Χλωγ!lJο,. 
Ένυευς, -έως, δ' βαιο. Σκύροιι. Έπιμένης, -ους,δ'τ6lν ΜαιχllJόνων 1:Ι'. 
Ένυω, .σος, fj' θι& τοΒ πολ'μου Ι μΙοι ΈπιμενΙδης,-ου, δ' ίΧ KvwoCJou,SIIII' 

1:tί)ν Γριχι6lν. ρόύμινο. ώ, OIdrcVIUCJ1:0,. 
Έξόδιος, δ' 11' τdlν Λαικιβdlν. Έπιμήδης"ouς,δΊI, των'ΙlJαιΙωνΔαιΧ1:. 
ΕξοΙνετος, 6' ΌλιιμπιονΙχης . ΈπιμηθεUς,-έως,δΊΙΙ 'lιιπ.4ΙJlλ.ΠFομ. 

ΑΕΞΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙλΖ ~.ι1AHN l'ΑΩΣΣΗΖ 

ff" 

Έπιμηλι6δες, αιΙ · νύμφιχ ι &ι"ιiίν . 
ΊΞπιμηλΙδης, ό·ί~ρ . θισσ. K')paιVI ! <t • . 
Έπιμήλιος, δ' ίπΙθ . ΈρμoιJ. 
ΈπιπολαΙ,ιχΙ'βραιχ:tόπο, πλησ. Ιιιριχχ . 
Έπιπ6λη, -Ij. θυ-Υ. Τριχχ Ιιιινο., μι τcιoχ . 

τΤι, 11' ΤροΙσιν ίχστ:;ιχτIΙαι,. 
Έπιπυρy1δlα,-Ιι'ίπΙθ: Aθηνιi., Ίi:χι;i1:η; . 
Έπισθένης,-ους, δ'-ΙιΥιμών πι). τιχστω·, 

ί, Άμφιπόλιω. Ι Χ. ιi. 
ΈπΙατροφος,6 υΙ ΊφΙτ . ιiρχ .Φaι".l x . ι:t 
ΈπΙστωρ,-ορος,δΊι"ων iItto.TFιίIwv. 
Έπιτόδας, ·α, 6' Σπαιρτ . 01:ραιτηΥό; . 
Έπιτόλιον, τό' πόλο "Βλιδο,. 
Έπι τελΙδας,δ '-Ij-y. τωνίν Τορών'{lΣπιχρτ . 
Έπlφόνεια,1) ·πόλ .Συj) . lπόλ .Κιλ . . Ιχ.!. . 
ΈπΙφρων"ονος,δ" Αθην. τι, IΠυθΙΧ-Υόρ. 
Έπιχόρης, -ους, δ' Σιχυώνιο, . 
ΈπΙχσρμας,δ·Πυθ.φιλόσ. κ,ποι.ίΧ κω . 
Έπ6κιλλος, δ' των ΜαιχllJόνων ΤΙ;. 
"Εποχος,δ'υΙΛυκούΙ:-Υου ίξΆρxαι~ίιx ;. 
Έπτό έπl Θή6aς, οι' οΙ μιτ& τoίi ' ,\ . 

IJpιiO'tou 01:ραιτιύσαιντι, ι!. θ-ή~αι; . 
Έπτόπορος, δ' ποτ. Tρφιi~o,. 
Έπίιαξα,'ij ·σύΙ;.βιχσ. ΚιλΙκ. Σιιιννί σιι; ;. 
Έπωπεύς, -έως, δ' υι. ΠoσlιlJ., ιiδιλ :γ 

ΑΙόλου Ι δρ. νήσο ΠιθηχούCJη, . 
ΈραΙ, αιΙ· π6λ. ΊωνΙιχ" ΙνΙΧν.ι Χίο " 
"Ερανα, fι· χώμ. ΜισσηνΙαι •. 
Έρασίκλεια, -Ij . ΆθηναιΙαι τι,. 
ΈρασινΙδης,-ου,δ " Αθην.οτριχτ.ί,,· Αρ· 

-yινoύσcιι, Ι ΚορΙνθ. στραιτηΥό; . 
Έραστνος,δ' ί,"ΑΡΥου, Ι ιιΙ .'Η;;σικλ . 1 

δν . lJιαιφ. ποτ.'ΑΡΎολ., ΆρκltlJ . κ . ά . 
ΈρααΙξενος, δ' πιριδ. οΙνοπότη,. 
ΈρόαιππΟζ, δ·υΙ:Βραικλίου,. 
ΈρασΙστρατος,δΊΙς τάlν 30τιιρ. Ι ΠΙΧ. 

ΦαιΙαιχο, Ι πιρΙφ. lαιτ;;ό;. 
Έρότειρα, -Ιι· πόλο ΉπIΙρι;υ. 
'EρaτΙδαι, οΙ ' olxoy. ιilyινων ΡόlJου, 
ΈρατακλεΙδης"ou, δ' ΠΙΧ. ΦαιλΙου, ίκ 

Κιρκύριχ" 'ΒρΙΧΧλlΙlJης. 
"Ερα τος, δ' βιχσ." ΑΡΥουι; Ι κ.ιi. 
'Eρaτooθένης, · ους,δΊΙ,τιί>ν30tυj) . ίν 

Άθ. Ι rριχμμΙΧΤ',"fιωn. , ί;ιΙ\υίι~ν . 
Έρατώ,-ο(ίς,t, 'μΙΙΧtιί)νΜουCJwν/μΙαι τω ·, 

ΝηρηΙlJων Ι μΙαι τ&lν Δριιιiδων. 
ΈΡ6ησο6ς, fι·(x."Eρ6 · ) ·πόλ ΣιχιλΙαι, . 
"Ερ6ιτα, -Ij' πόλ. }JιχιλΙIt; . 
ΈΡΥόνη, Υι· ίπΙβ. Άθη"Ii;. 
ΈΡΥοστηρΙα, Υι· χώμη ΜυσΙΙΧι 
ΈΡΥότις, -Ij. ίπΙθ. ·AθηνιX~ . 
ΈΡΥέτιον, τό' πόλο ΣΙΧδΗιχ,. 
ΈΡΥτνος, δ' βι:ιισ.'Oρx.III~. ΆΡΥον.Ιχ.! . 
ΈΡΥΙσκη, -ιι · πολΙχνη θ~4Y.η, . 
ΈΡΥΟΚλiΊς, έΟUCj,lι ' τώνΆθ,ll~c:ι Ι (ι)ν ttc . 
ΈΡΥοτέλης,·ους,δ· 'Ολιιμιιιον .ί;ιΣlχι . 
ΈΡΥόφlλος, 6' ΔημαιΥ. ίν Άθ'1νσιι~. 
ΈρΔWνΙα, -Ij (χ:Ερδ- x:E~δaν · ) · π61 .. 

'lτΙΧλ. ΆπουλΙ:Χ,. 
"Ερε6ος,-ους,τό·τιiχν.τοDΧιiοuι; Ι σ"σ-

τιιν. τόπο, • *δου. 
Έρεδίιμιος, δ' 'πΙθ. Άπόλλωνο,. 
ΈρεΙKOOσσσ,1) ·-ΈΡΙKOGσαα. 
Έρεμ80Ι, οΙ ' Άραιδικόν !θν?, . 
"Ερεσος,1) (κ .'Ερεσοός)·πόλ . Λ'σ~ιιυ . 
Έρετμεύς,-έως, δ' 11; των Φι:ιιl::!κω ·ι . 
Έρέτρια,~ι ·π6λ. ΚiίtοΙΙΧ' Ι πόλ ο Φθι(.Ut. 
Έρετριεύς, -έως, 6' ιιΙ. Φιχιiθ"νtο •. 
ΈρευθαλΙων,·ωνoς,6·~ιxσ. Άρκιaιαι~o 
ΈρεχθεΙδηc;,-ou,ΙΙ·υ ι·η:irtόΥ . 'Ii:FIxe, 
ΈρεχθεΤαν,τό'ναιό.'Ερ,χθ'ω; . lω; . 
Έρεχθευς,·έως,δ·""'Ερlχθ6νlος: β2σ. 
Ά .. , Ι έπΙθ. nOCJlt~w " ')' . 

ΈρεχθηΙς,-Ιδος,'ij·φυ . ·Αθ.lπηΥ ··~ριχθ . 
Έρημήσιος, δ' 8πΙθ. Δι6,. 
ΈρΙ60ιo,:fι'=ΠερΙ80ια lμΙαι.ιllνΆμιι~. 
'Ερlδώτης,-ou,6' .1' των'ΔΡΎoνcιιι ~ ώ ·,. 
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.. ,. 
ΈΡΙΥυιoc;, 6' σ~ρι.t • . ΙΙΙΥ.' Al~ιiv/Jpolt. 
ΈρΙνc.ιν (κ. -ων), -ωνος (Χ. -6νoc;),Ο' 

ΠOI'll~ΤΙ, ΙΙι.tχβδών . 
Έριδaνότας,· ου,δ"ΙπΙθ. 'Hpι.tXΛ.ΙνTιi
Έριδt'1μιoς,6·ΙπΙθ.Δlό;ΙνPόIιψ. IΡcxντ. 
Έρι80κΙς, -Ιδος, -11 . δν. ποψινΙΙιο;. 
ΈΡΙκειο, .". /Jfjμο, Ά ~~IXfj;. 
ΈρΙΚΟΟΟ(σ)α,1j·μΙι.t ~ύIν νήσων .ι16λοlt . 

Ι ν,llαΙ; βορ. Kapxupcx,. 
Έρινεός,6(1j)·πόλ.ΔωρΙ/J.,Φθιώτ.,χIlΡ , 

'.ιτ~. ι πo~. 1:Iullcx; lχ.Ι. 
Έριν(ν)ύς,-ύος, 1j' πλ,llθ. έριν(ν)ύες, 

ι.tΙ· ~ριtς;θιcx( ~ιμωρoΙ ιiνoαloιιpyημ. 

Έριούνιος, 6' ΙπΙθ. '.Ερμοσ. 
"Ερις,-ιδaς,1j·θΙΙΥ ·Νιιχ~.,θιόt/JlχονοΙcxς;. 
Έρισ8ένεια, -11. θΙΙΥ. '.ιρια,οχριίτοιι,. 
ΈΡΙΤιμoc;,6' 'lαθμlονΙχτις; ix ΚορΙνθοιι. 
ΈρΙτιμoc;, -II·αυΙ;.μιίν~ιω, 'ΑμφlcxΡciοιι. 
"Εριφος, 6' χωμ. πolτι~ή,. 
Έριφύλη, .,, · βιιy.Tι.tλι.toiί,συι;. Άμφιcxρ. 
ΈΡΙX86νιoς,6·-:EρεX8εύς,ιιΙ.'Hφι.tΙ , 

σ,oιι,βι.to. Ά ~~. I" ι.Δι.tρ/Jciν .βcxσ. ΤροΙ. 
Έριώπις,-ιδος,,,,' euy.'Icio.x.MTjIJaIcx; Ι 

συς;. ΌΥλ6ως;, μή. ΛΤι.tν~o;. 
"Ερκτη,1j' δΙ'. Χ. φρούρ. 1:lχιλΙCXς; . 
Έρκύνο, 1j' IIO'l:. BoIOΙ,l:lι.t,. 
Έρκυνοτος δρυμός, δ' Μσο, r.ρμCιιV, 
Έρμανόρος,-ου, 6' 'Ερμfj, ιiyopoιto, Ι 

ρήτωρ Ιχ Τήμνοιι ΑΙολΙδος;. 

ΈρμαΙα δΚΡΟ,1j·ιiχΡω~. ΛIΙSυτις;. 
ΈρμαΤoν,~ό·νι.t:Eρμoiί 1 δν .3o.1φω,Yίp . 
Έρματος, δ' λόφο νήσο" 'IΟciχ'ljς;. 
Έρμσι~, 6' e'lj6ι.ttci, ~ι, . 
Έρμσπ(π)Ιων,-c.ινoς, δ' rρcxμμι.t~. ~I,. 
Έρμαφρόδιτος,6' ιιΙ.'I!:ι;μοll χ.' ΑφροΙι. 
ΈρμεΙας,δ'-Έρμπς Ι ,υp.'Aτι.tρνίω •. 
Έ,:>μης , Ι'ιιΙΔlo,χ.Mι.tΙι.t" ιiyγlλ, βιων. 
Έρμησιόναξ,-οκτoc;,6'ποι. έχ Κολο:ρ. 
· EρμησΙλεως,·ω,ό'πpό~,Άθ. EχΛιlσ6ι:ιιι. 
Έρμτνος, δ' ΠΙl,lπι.tτ . φιλόσοφος; , 
Έρμιόνη, -11. θΙΙΥ. MavaAciou χ. Έλ'-

. νΥις; Ι πόλο ΆΡΥο),Ιδο,. 
Έρμιονικόν, .ά · ιiχρω~, ΆΙ;ΥολΙδος;. 
Έρμιονικός κόλπος, δ' κόλπο; τύΙν 

πι.tρaιλιων ' F.ρμιcνΙδΟ. , 
ΈρμΙππη, 'i/ ' lIuy, Ηοιωτοίί, μή,Μlνύοιι. 
"Ερμιππος, δ' χωμ. ΠΟΙ., φlλΟα. Ι χ. Ι. 
ΈρμΙσιον, ~ό' πόλο Tocuplxfj; Χιρσον. 
Έρμιων,-όνος,δ'ν.,Ι,CD:; ,η; Έρμιόν. 
ΈρμΟΥένης, -ους, δ' ιιι. ΊππονΙχοιι, 

μι:ι!ι. Σωχρ. Ι p'lj'toιp ίχTι.tρσoίίΙχ.Ι. 
Έρμοδlκη, 'ij. συι; ΙΙΙδι.t. 
Έρμόδωρος, 6' c:ριλόα. Έπιχουριιο;, 

συγχρ.Δοιιχ. Ι μιχθ.Πλci'tων . Ι χ,/1. 
Έρμοκλ'!ς,-έους, δ' Pό~lo; Υλύπττι" 
Έρμοκρότης, ·ους, δ' O'pcx't. Σ"ρι.tx. 
Έρμοκρέων, -οντος, 6'Υλύπ,. Ι ΠΟΙ. 
Έρμόλαος, 6' ιΙ; ~ύIν ιieιωμοι~ιχιίιν 

ΚΙΥ.' Aλι~ιίνδρoιι. 
Έρμόλυκος, 6' πι.tΥΧΡCXΤICιιστTj,'Α&ην, 
Έρμόνδοροι, οΙ' rιρμι.tνιχόν Ιβν~. 
'Έρμονθις, 'Ι, (χ. -8Ις)' π6λ.ΑΙΥύιττοο. 
ΈρμονθΙτης, δ' Νομο, ΑΙΥύπτο ... 
Έρμόπολις, -εως, '1( πόλο AIYUII'l:ou. 
ΈρμοπολΙTlκή φυλακή, 'Ιι·φρούρ ,ΑΙΥ. 
"Ερμος, 6' ποtciμ. Οιο, Ι 11ς; 'ι:ων ιιΙιίιν 

AiYUII'l:o .. Ι δημο;'Α't~ιχfj, lχ.4. 
Έρμότιμος, δ' φιλ6σ, Ι ιιiνοίίχο,l6ρ

eo .. 11&.1. 
Έρμοτύδιες, οΙ' μ6ρ~ τ~ , .. lfj, τciν 

μι.tχΙμων Ιν .ι!Υύπτφ. 
Έρμούπολις, ofj·-Έρμόπολις. 
Έρμόφαντoc;, 6' o~pcx't . Μιλ TjQlCDY. 
Έρμων, ·ωνος, 6' o,pι.t t 'ljy. '.ι &ην. 

Ι o'tpcx't. Σιιρcx)t. Ι Mιyαρ.ό~. 
'Ε:ρμώναξ, ·σκτoc; , δ' Γpoιμμι.t Τ. ΤΙ, Ι 

'ΕΡμων- κωμη=π6λ. EUΞ,Πόnoo. 

Έρμωνοοοο, 'Ιι. π6λ. 'AoLcx't • .t:ι.tρμcxτ. 
·Eρ~ν8ις,- ιος, ofj·-"Ερμον8ις. 
"Eρμc.ιτoν, 't6 ' π6λ. Tρφιί~o_. . 
"Ερνικοι, οΙ (χ.-ικες)· '1τcxλ. lθνo~ 
Έρξίος, -ou, 6' αιιπριχc:ρ.ύ, τις; . 
ΈρξικλεΙδης, ·ou, 6' ΙπΦν. Ιρχ.ίν' Αθ. 
Έροι6δοι, οΙ' δfjμο~ 'Λτ'tlχfj,. 
ΈρπυλλΙς, .!δος, ofj. δν. 'τι.tΙρι.t;. 
-Ερση, 'Ιι. μΙcx τ6)ν οιιΙ;. Δι.tναoίί Ι χ. Ι. 
Έρύαλος, 6' ιΣς; τύΙν ίπιο. Τρώων. 
Έρύ8ειο' 1j'μt4 τωνΈαπιρΙδων Ι 8ιι;'. 

l'τιριι6νοιι Ι vfjo. Ά 'tlrxvt .'Qxaι.tvoD. 
Έρυ8Τνοι,οΙ (x.-8ρΤνoι)·πόλ.Πι.tφλι.ty. 
ΈPu8ρό, ",'Ouy.~oίirly.DoptpuplIIIVo, Ι 

-Έρυ8ροι. 
Έρu8ρό 6Gιλoς, 'Ιι. π6λ ,ΑΙΥύπ'tοιι. 
Έρυθρό 8όλασσα, ή' ώς; χocΙ νiίν. 
Έρυ8ραΙ, (ΙΙ ' nOA.Botoι't. Ι μΙα ,ιίlν 12 

, 'Ιωνlχ6)ν IIOlICDY. 
ΈρυθραΤον δκρον, τό' ιixρωτ. Κρήτ. 
Έρυθροτος, δ ' έπΙθ. 'Hρι.tχλίo",. 
Έρύθρας, -α, δ' ιιΙ:Hρι.tχλ .χ.μlίiς; τcίlν 

θισπιιίΙιων . 
Έρύθριος,δ'ΙΙ ι.' AθιXμαντ.χ , θιμloτoίiς; . 
Έρυθρόν, τά' χωρ. Kιιρτινι.tΙX~ς;. 
Έρυθρoς,δ '"Ι.Pι.tδιχμιίνθ"oς; Ι ιιι.Πιρ' 

σίω. Ι χ.4 . 
Έρύκη, 'ιι ' φροόρ. 1:lχελΙι.t,. 
ΈρυκΙνη, -11 . ίπΙθ. ΆφΡΟ~Ιt'lj;' 
Έρυμόν8η, fι· θΙΙΥ. B'ljpu~ooii. 
Έρύμανθος, δ' ιιι. ΆρχιΧδο_ Ι ιιΙ 'Α-

πόλλ. Ι δj).' ΑρχοιΙι. Ι ποτ,'Λ ;:ι χοιδ . 
Έρύμος, -αντος, δΊΙς; των &πlσ.Τριί>

ων Ι κ.4. 
Έρυμναl, οιΙ· πόλ.θισσοιλ., Δ"χΙοι" 
"Ερυξ, ·υκος, δ'"Ι.Ποσ.ιδ. Ι δρ.Σlχελ. 

Ι πόλο Σιχιλίοις;. 
Έρυξίας,δΊΙ. τών iνΆθ.ΙΟ ιiρχόντων . 
ΈρυξlδοΤδας, δ ' πι.t. ΦιλOXαpΙδι.t . 
Έρυξίμαχος,δ·"Ι.' Αχοιιμινου , ίι.t,ρός;. 
Έρυξις, -ιδος, δ·'Αθην.,ιιι.φιι.οςενοιι , 
Έρυξώ, - οΟς,"" oόζ.'Aρκισιλ"oιι , ΙSι.tα . 

hIIpijv'lj'. 
ΈρυσΙκη, ." (χ. -Ιχη)' θΙΙΥ. Άχιλφου 

Ι πόλ.'Aχαρν~νΙι.t,. 
ΈρυσΙχθων, -ονος, 6' ιιι. Κ6χροπος; 

Ι υΙ. Ψpιόπaι, βocσ. eaaocxAlcx;. 
" EΡUτoς, 6'=ECιρυτoς, ιιΙ:Epμolί, ιΙ, 

,ιίlν ΌΑΡΥονοιιιτων. 
" Ερχεια, 'Ιι. XCDp. χ. δfjμ. '.ιττιχfj,. 
Έρχομενός, 6' ιiρx. δν. Όρχομινοi}, 
"Eρc.ις, -ωτος, 6·ιιι.Ο!ίρcxνοU χ.,οίίΧιί-

ου. Υι Νιιχτός; i η ιιι. Άφροδ., βιΟ. 
,iι, ιiyιίπτις;. 

Έρc.ιτιαν6ς, δ' ·Ελλην ouyypcxc:ρaU,. 
"Eρc.ιχoς, -11 ' πόλο ΦωχΙΙιος;. 
Έσπέρα, Y,·μΙι.t ,ώνΈοπερΙδ. Nιιμc:ριϊlν . 
ΈσπερΙα, fι (ίνν. Υι'\)' 'ιι 'ltcxlloι Ι μΙι:ι 

των ΈσπερΙδων. 
'Εοπέριος,δ'δ δρciχων Δc Ιφύλιιισσι ,όt 

μfjλcx 'tciv ΈσπιρΙδων , 

ΈσnερΙς, ·Ιδος, Vι'θιιy 'Eon6poulnl'ljD. 
ΈσπερΙδες Νύμφαι,3 η 4 τόν 0.1'1' 
θμόν Ι vfjoot '~ucxvolί. 

-eonεΡOς, 6',,(, '8011', ιΙδ.λ. ·Ατλιιιν-
το" πcx,'ΕαΠΙΡΙδος;. 

ΈστΙα, "ι' βΙΙΥ. Κ:;όνοιι Χ. P'cx,. 
ΈστΙοι, (ΙΙ' CΙχρωτ. θριjχη;, 
ΈστΙαια, -11 (Χ, ·ιοΙα)· πόλο Ε116., 6" Q· 

ριό, Ι ~6λ. θΞσσι.tλ. Ι π6λ.'Aχι.tρν . 
ΈστιαιGιτις -ιδος, ή'fι πιρ! τήν Έατl-

cxΙcxν χώροι eaooι.tllcx,. 
'eoτιός, -όδος, 'ij. ιiXpOl~. epιjx'lj'. 
Έστιόδc.ιρoς,6· o'tPCX1:. ΆθηνΙΙΙΙCDν. 
Έστίωνες, οι' Ιθνο. τη, PocιτΙι.tς; . 
ΈoGιπις, ·ιδος, ή' λόc:ρα, τ ι. π.lρΙ τΥιν 

αΑ. τciν 'ΚπιΙ;ιφΙΙFΙοιν Λακρ6)ν , 

Έτοζέτο, 'ιι' σύΙ;.Nιxoμήδoιις; ,βι.tσ.B ~ θ , 
ΈταΙρο, fj' ίπΙθ. Άφρο/JΙτ'lj~. 
Έτέαρχoc;, δ·βcxσ .Κ~ήΤ'lj,lβι.tσ.ΛI6ό'ljς;. 
"Ετεννα, '11• πόλ ο Πι.tμφυλΙaις; . 
Έτεο6ουτ6δαι, οΙ' Ι πΙσ.οΙ ΧΟΥ. iv' Αθ, 
ΈτεOKλιjς, -έους,δ ' "Ι.ΟΙδΙποlJ. Ι βcxα. 

Όρχομιινοίί. 
Έτέοκλος, 6-.ι, 1:ι9ν'Κπ't& ΙπΙθήδι.tς;. 
Έτεοκλυμένη"",' θΙΙΥ. ΙΙινύοιι. 
Έτεόκρητες,ΟΙ'μΙιι τύΙν 5 φυ.Κρήττι_. 
Έτεόνικος, 6·οτροι't.'Αστιιόχο", Αρμο-

στή, θιίαοιι ί χ.4 . 
Έτεωνεύς, -έως, δ' Σπαρτ., σύμΙSoυ , 

λο, Μενιλιίο". 
Έτεων6ς, δ' ιiπόy. Boιωτolίl πόλ.Β" ι. 
Έτοιμοκλης, -έους, δ' Σπι.tρτ . Όλ"μ, 

IIICvlxYj ;. 
ΈτρουρΙα, ή' 'iι !HCD_ 'r.UppYjvIι.t. 
Έτρούσκοι, oI-TUQP1lvoI. 
Έτύμανδρας, 6' ποτ. Πβ.~σ.Δρι.tyylαν. 
Έτυμοκλ'!ς, 6' Λι.tχι~ι.tιμ. ~ Iς;. 
Ευα, 'i, κώμτι ΆΡΥολΙδος;. 
Εύόγνελος, δ' χωμ. ποl.1 χιθι.tρ.1 χ.!. 
Εύόγης, 'ους, δ' κωμ. ποlητΥις; . 
Εύαγόρος, ·oυ, δ ·ιιΙ.Nηλtω. 1 ιιΙ .DριιΧμ. 

Ι βι.tσ. Σι.tλι.tμΙνζι> Κ ύπ~ . Ι χ , 4. 
Εύανόρη, '1( μΙι.t των NTIp'ljlIJwv. 
ECιανΡOς, δ' εΙς; των Λι.tπιθων. 
Eύόδνη,'Iι.θιιy.Dooιl~.lθιιy.Στρ"μ . lx.!. 
Ευα8λος, δ' O!ίτlδι.tνός; ρήτωρ χ. αιι' 

x,,:p:iv ,Tj~ Ι σ'tι.t/Jlο~ρΙ;μος;. 

ΕύαιμονΙδης, -ου, 6' "Ι. EιJιχΙμoνo;, 
δ Ε'}ρύπιι}.ος;. 

ΕύαΙμων, ·ονος, δ' ιιΙ. Λιιχιίονο,,'Αρ-
χόt, Ι εΙ, των μν'ljσtή ~ων Έλιiντι; . 

ΕύαΙνωτΟζ, δ' στρι.t1: .Λ:χκa~ι.tιμ"ν Ιων. 
ΕύαΙχμη, 'Ιι. θΙΙΥ, "Ί'λλοιι Ι θΙΙΥ. Mβyι.tρ. 
Εύαίων, -ωνος, 6' Άθτιν.δ'ljμαΥ. Ι χ .4. 
Εύ6λας, -α, δ' 1:ποιρτ. σΤΡ~Τ'ljΥά,. 
Εύόλκης, ·ους, δ' 'Ae'ljV., φΙλ. ΆΥΤΙ-

σιλιίοιι Ι σιιyyρι.tφιύ,. 
EύaλKΙδης, , ου, δ ' oτρι.tΤ. 'Epl'tplioιv . 
Εύαμερίων, -ονος, δ' ~ρω, 'ν .Σι

χυώνι ('Aoxl'ljIIIO_). 
Εύόνδρη, -11 . μΙα 'ι:ων Άμι.tΙ;όνCDν. 
ECιανδρoς, δ' uΙ . Έρμοί} Ι ιιι. Dplct-

μοιι Ι β ι.to . ΛιιxΙι.t. Ι χ. 4. 
Εύόνεμος, δ' έπΙθ. Διός; Αν };ncipt1j. 
Εύ6ν8ης,-ουζ,6·ιιι.Βιίχχ .χ.' AplcilJv'lj; . 
Eύόνωρ,-opoς,δ·Π"θι.ty. έχ Σ"ΙSιίρεω;; . 
Εύόρδη, "ι (χ.Eυαρδις)·δν,έτι.tΙρ,Ιν' Αθ. 
Εύορέτη, 'Ιι·θΙΙΥ.' Αχρισ.,σός;.ΟΙνομιίοιι. 
Εύόρνη, 'Ιι. μΙ:χ 'ι:ιίΙν N'ljP1llIJwv. 
Εύόρχιππος, ό'εΙ_1:ωνΈφόρ.ΣπciΡ't'ljς;. 
Ευαρχος, δ'~ύ~,' Αστcxχ. ΙΙφ.ΣπctΡ.I)t.4. 
ECιaς, ·α, 6' λόφο; nl'lja. ΣιλλocσΙι.t,. 
Εύόσπλα, .". IIO't. 'lνΙιlιίιν. 
Εϋ8ιΟζ, δ' ιιι, ΙΙ'ΥΤΙΤΟ, χ. ΠιριδοΙα, 

Ι yMJtt'lj' θτι6ι.ttος;. 
ECι6oια, 'Ιι. θΙΙΥ. n,,'t,' Αστ.ρΙωνο, Ι μΙιι 

'ι:ων θεσπιιίδων Ι Ouy.'AOCDnoii Ι ." 
vfjo. EMo\ι.t Ι δν . δρ., πoτι.tμoίί . 

ΕU66τας, -ου, δ' K"p'ljvrxto;; ιiθλ 'ιjτής;. 
Εύ6ouλεύς, -έως, 6' ίπΙθ. Βάχχ . Χ" 4' 

δοιιl ιιι.TpoχΙλoιι,ιiδιλ. T~ιπτoHμ, 
Εό6ούλη, .". μΙι.t των Δι.tνι.tfδων Ι θΙΙΥ. 

το!) Λίω, " 'AD'ljVιίIv. 
Ε660υλΙδης, 6' Απών. 4ρχ. Ιν Άθ. ;1 

Ύλύπ~τι;, φlλ6α. Ι 1&. !. 
ECι6ouλoς, δ'σΤρcx't: ' AQ'ljY. Ι lJτιμι.tΥ.χ. 

pYι,l:. Ι Ιπών.Ιρχ:Αθ. Ι φιλ60,I' χ.4. 
Εύ6ωτας,·α,δ·στcx/Jιο/Jρ6μ.i)\Κ .. ρ~ντι,. 
Ε6&:ιτη, .". μΙcx· τciν θιοπιctδων. 
EόδaΙμων,-oνoς,6ΊΙ, ,ΙΙν ιιΙΑΙΥύπτ. 
Eίιδaμ!δoς, 6' ιιI~, ΆρχΙδΙμοιι, βι.tσ . 

. Σπciρ'tτι, Ι Χ. 4. 
Ε6δόμιππος. δ' ,(λο; τι; wI θ.οχρ • . 



Εσδομος, 6·-=Εϋδημος. 
Εύδόνεμος, δ' "ιρω, ίν Άθήνοιι" 
Εuδημος,6'jπών,liρχ" φιλ6σ.' Α,θ. 'ι Χ,!. 
EσδlΚOς, 6' -Εφορο; Σπιiρ,η, Ι x.li. 
ΕίιδοκΙα, "ι' σύζ.oι~,oxρ.θιoδoσ. Ι Χ.!. 
ΕΟδοξος, δ' ΚνΙΙJιο; φιλ6σ. Ι ΚιιΙ;;ιχη-

νό; -yall)-ypliςpo;. 

Eίιδώρa,fι·Quy.'gxa. Ι μΙοι τΘνΝηρηΙΙJ: 
ECιδωpoς, δ' ιιl. 'Κρμοil, ιΙ; τΘν ιϊρχη-

-Υων των ΙΙιιρμιΜνll)ν Ι Χ. 11. 
Eίιtλ8ων, -oντoς,6'βoισ.Σόιλoιμ.Ktίπρ. 
ΕύελπΙδης, -ου, δ' χll)μ. πλοισ,;όν '5'1. 
Είιερνέτοι, οΙ' ίπΙθ. Άριαtσπων. 
Εύερνέτης, -ου, δ' ίπΙθ. 8οισ. Πτολιμ, 
ΕύεργετΙδας, -ο, δ' Κισσήν.ιϋποιτρΙΙJ. 
ΕίιεοπερΤτοι, οΙ' lθνο; KιιρηνoιΤχ~,. 
Εύέτης,-ου,δ·χlΙ)μ,ποι. Ι ΠιιθΟΙ-Υ6ρ.τι,. 
ΕύετΙων, ·ωνος, 6' στρi:llΤ. ΆθηνοιΙlΙ)ν. 
Εύι'ινορος, δ' Άθην., 'ι:ων ίπισήμll)ν. 
Εύήμερος,δ·ποι .. Ισ"l:ΟΡΙΟΎ.,φιλ6σ·lχ,!. 
ΕύηνΙο, fj. θΙΙ-Υ. ΑΙή'l:οιι,βοισ.ΚολχΙlJο,. 
ΕίιηνΙνη, "ι' θΙΙ-Υ. Ευήνοιι. 
Είιήνιος, δ' μiν"l:ι, ί~ Άπολλll)νΙοιι;. 
Eύηνoρlδης,6Ί)ι.E~ήνoρ.,Δ.ειώχριτo,. 
Εϋηνος, 6' (Χ. Εύην6ς)' ιιι. 'gxaoιvoίl Ι 

βοισ. ΑΙτωλων JιIν,no,.A,t,II)A, ,1ιIu~, 
Είιήνωρ, -ορος, δΊ;Ι' των οιU,c;χθόνω '. 

Άθην. Ι ίπΙσ. Ίθοιχήσιο, Ι χ . Ii, 
ΕύηρεΙδης,-οο,6·ιι!.Ε!ιήροιι;,δ Tειρε~ , 
Εύήρης, -ους, δ' ιιΙ, ΉροιχΑ. lπιχ.Τιι · 

~εσΙoιι Ι Χ. !. 
Εϋ8ηΡος, δ' 'Α,θην" φιλ. ,ΣlI)xριiτoιι, . 
Εύ81ος, -ου, δ' ρήτωρ ίν Άθήνοιιι;. 
Εύ8ύδημος, δ' ίπών. !ρχ. ίν Άθ. 1 

a,pOΙ"l:. Άθην. Ι Χ. Ii. 
Εύ8ύδικος, δ' ΧοιλχιΙJlύ, ,Ι,. 
Eύ8υKλr,ς, -έους, δ' ίπών. !ρχ . Ι" 

Άθήνοιιι; Ι Χ. !. 
Eύf)υKρότης,-ouς,δ' Όλύνθιο, σ,~oιτ · 

η-Υό, Ι -yMIt"l:rjΙO, μi:ιιθ. ΛιισΙπποιι, 
Εύ8ύκριτος, δ' ίπών. IipX. Ιν 'Aei;v. 
Είι8υμένης,-ouς,δ'Ιπών .IiΡΧ.' A,θ . lx , ιi, 
Εύ8uμΙο,fj' θιά "ι:'Ιι; xoιpt1t; x.ε~φρoσtί·l. 
Εϋ8υμος, δ' ιιΙ Άστιιxλέ~ιιι;. 
ΕΟ8υνος, δ' ιϊθλη,;ήι; Σιiμιo, Ι Χ. Ii. 
Ευ8υς,-uoς, δ' Σπαιρτ., ποι. XoιρμΙ~o!) . 
Εύ8ύφρων,-ονος, δ' μιiντι, ίν Άθήν. 
ΕύΙππη, t j • μΙ!Χ των ΔοινοιΤΙJ. Ι θΙΙ-Υ. ΧιΙ· 

ρωνο; Ι πόλ . ΚαιΡΙ!Χ' Ι Χ. !. 
Εϋιππος, 6' ιιΙ ' θιστΙοιι Ι ίπών. !ρχ. 

Άθην. Ι Χ. Ii. 
ΕΟκοδμος, δ' -YAtίIt"l:rj, Άθην. Ι χ. 11. 
ΕΟκοιρος, 6' μοιθ, 'Αρισ"l:οτιiλοιι,. 
Εύκσμπίδος,δ" Αρχciι;πρciχ"l:ωρ ΦιλΙπ. 
Εύκορπlα, fι' πόλ. ΦΡΙΙΥΙΟΙ'. 
ΕΟκλειο, fj'ίπΙθ.'Αρ"l:iμ. ίν θήδ,Χ.Κορ. 
ΕύκλεΙδης, -ου, δ' ιΙ, "ι:ων 30 tUPctvoν. 

Ι δ πιρΙφ , Κοιθημοι"l:ιχόι; Ι χ.!. 
Εύκλf\ς,-έους,δ"Α,θην. σ"l:ροιτ.1 στροι'l:. 

Σιιροιχουσων. 

Εύκλος, δ' χρησμολ6-Υος ίΧ Ktίπρoυ. 
ΕΟκοσμος, 6' υl.Λυχotίρyoιι ix Σπιiρτ. 
Εύκρόντη, fι (χ.-ότη)·μΙοι τωνΝηρηΙΙJ. 
Εύκρότης, ·ouς,δ·IJημoι-y.ίν Άθ.lιilJιλ. 

στροιτ,. ΝιχΙου Ι χ.11. 
EύKΡOτfδεια, tj. π6λ. Βοιχτριοινfj" 
EύKρaτlδης, -ου, 6' βοισ. Βαιχτριοινfj,. 
Εσκριτος, δ' φΙλο, θιοχρΙ-ι:ου Ι χ,l1. 
Εύκτήμων, -ονος, δ' ο-ι:ροι"l:. 'AQrjy.i 

ΙJ"/ΙμΟΙΥ.' Αθην. Ι ίπών.!ρχ.' Αθ"/Ιν. 
ΕύλοΤος, δ' 1tO"l:. Σουσιαινfj,. 
Εύλιμένη, fj' μΙοι <tciv ΝηρηΙΙJlΙ)ν . . 
Εύμό8ης, --ους, 6' ιι, -ι:ων 80 τυρΙΙνν. 

ίιι 'Αθήνιχι,. 

Εύμό8ιος, δ' ίρll)τιχδ, oυπρoιφιtίς;. 
Εϋμαιος, 6' χοιροδ.'ΟΙΙιισο. Ι οτροιτη-Υ. 

Kιy.'Aλι~ιiνIJρoll. ' 

lNσμoς-~., 

Εδμοχος, 6'υI.Χρύσιο" στροι"l:.Κορινθ. 
ΕύμεΙδη, fj ' μΙοι ,ων θισπιιiIJων. 
ΕύμεΙδης, -ους, δ' υΙ ΉΡΟΙΧλ. Χ. μι~, 

"ι:6Ίν θισπιιiIJων. 
Είιμένειο, fj (Χ. -10)' π6λ. ΦρυΥΙΟΙ' Ι 

πόλο ΚοιρΙοι,. 
Εύμένης. -ους,δ' ο'l:ροιτ.Κ.· A,Aa~ctvIJp, 

Ι δν. βαιο. Πιρ-yιiμoιι Ι Χ ,!. 
ΕίιμενΙδες, ΟΙΙ'χοιτΊυφημ.οιΙΈρινύες. 
Είιμήδης, -ους, δ' ποι. Δ6λωνοι; χ.Πρι

ιiμoυ Ι Ιεριυι;' A,θην~ Ι χ.!. 
Εδμηλος, δ' u ι,' ΑΙJμ ~τoυ Ι ποι, ίΧ Κο· 

ρΙνθου Ι x.li. 
Εύμήτης, -ου, δ·.ι, ,ων ιιι. Δυxιioνo,. 
Είιμόλπη, fι· μΙοι ,ω~ ΝηρτιΙδων. 
Εύμολπ/δης, '00, δ' υΙfj ιiπό-y,Eυμόλ-

που Ι Εύμολπ/δοι, ΟΙΧΟ-Υίν. Ιιριill)ν 
• Δ"ιιμητρο, Ι x,li. 

Εδμολπος, δ' ιιΙ ΠOσ8ιδι51ν. χ.Χι6νη; J 
βοισ.'ΕλιυσινΙlΙ)ν Ι χ.!. 

ΕΟμων. -ονος. δ' af, 'ι:6Ίν ιιΙΔιιxιioνo" 
Εϋνηος, 6 (χ. Eόνεύς)'ιιΙ,'Iιiσoν, Ι χ.!, 
ΕύνΙκη, tj. μΙοι ,;ων ΝηρηΙΙJlΙ)ν. 
Εϋνικος, δ' χωμ. ποιη,ή, Ι χ.!. 
Εύνόο, tj. δν. ΙJούλη,. 
ΕίινομΙο, ή' μΙιχ τ6Ίν ,ριΘν ΏρQν. 
Eσνoμoς,δ'βoισ,Σπιiρ.Ι νοιύοιρ .' Α,θ,IΧ.!. 
ΕϋνοσΤΟζ, δ' ήρω. Toιvci-ypιx" ιiπ6-y. 

ΚηφισοΙ! Ι λιμ.ποιρά ,ήν Άλιις. 
Εύξόνδιος, δ' υΙΜΙνωσ, x.Δ.~ιθέ!X~. 
Εσξεινος Πόντος, δ'ήΚιχύγη θιiλ'1σσ. 
ΕύξενΙδης, δ' χωμ.ποιη,ής; Ι ΕύξενΙ· 

. δαι, οlχογ'ν. Α,1-ΥΙνη,. 
Εύξένιππος, δ' ίπών. lipx. ίν ΆθΤιν. 
Εϋξενος, δ' Λιχχιδ. "'Υιμών ιiν 'Ao!q.. 
Είιξl8εος, δ' Ήλ.πριixτωρ ΦιλΙπ;lχ.!. 
Εύοδεύς, ·έως,δΊiπών.Λσχοιγο!ί τιvoς;. 
Εύ6διος, δ' ίπΙθ, Έρμοil. 
Εύόρος, -ο, δ' μδρο, ,ι του Toιl!-yιi,oιι. 
Εύπόνιον, τ6' πσλΙχνη -ΗλιΙJος;, 
ΕύποΤδος, '0, δ' Έπι~oιύpιό, τι,. 
ΕύπόλαμΟζ, δ ' υΙMητΙων.,πoι.ΔoιιIJιiλ. 
Είιπολlο, fj=Εύπάλιον. 
ΕύπολΤνος, δ' 1ιI~yιxρ.iι, ιiρχιτιix,ων. 
Εύπόλιον, "1:6' π6λ. Λοχρων ΌΙ;;ολ6Ίν. 
Εύπaτορlα, fj (χ.-τ6ριον ,~6)' π6λ.Toιιι· 

PLxf), Χιρσον. Ι πόλο Πόν,οιι, 
Εύπότωρ, -ορος, δ' ίπών.MιθριIJιiτoυ. 
ΕύπεΙδης,'ους,Ι'ποι,' Α nινόου,1θοιχ"'. 
Εδπλοια, fj' έ"Ιθ. Άφ;;οδ!τη,. 
Είιπολέμειο, fj ' θυ-Υ. Μυρμιδ6νο,. 
Εύπ6λεμος. δ' Άθην, τι, ποιρά Πλιi,. 
ΕΟπολις, -ιδος. Ι' χωμ . πσι.'λθηνοιtο,. 
Εύπ6μπη, fι· μΙοι των ΝηρηΙδων. 
ΕύπορΙσ, "'·π6λ.ΜοιχιΙJ., χτ!ομοι Kay. 

, A,λιιςιiνIJpoυ . 

ΕύπυρΙδαι. οΙ' ΙJf)μσ, 'Α.τ-ι:ιχfj,. 
ΕίιριπΙδης, -ou, δ' δ πιρΙφ, ΙJροιμοι,ιχ. 

ΠΟΙ 'Yj,l:oη, Ι χ.1. 
ΕΟριπος, δ 'πορθμό, μa'l:οι~u ΕδδοΙΙΧ, χ. 

'Α Τ,l:·δοιωτΙοι,. 
Εύρυόδης, δ' at, τι51ν μν"/lσ-ι:Tjρ. Πηνιλ. 
Εύρυάλη, fj ' μΙοι -ι:ων ΓσΡ-Υ6νll)ν Ι θυ-Υ. 

ΜΙνωο;. 

Είιρύαλος, 6' ItapIςp.1jpll);. ιι, των Έ
ΠΙΥ6νων Χ. 'Α.Ρ-Υονοιυ,ι5Ιν Ι σ"l:ρΟΙΤ 
1:ποιρ"l:ιιiτη, Ι χ.ι!ι. 

Eύρuόνoξ, ·ακτος, 6' σuοτρci"l:, Ποιυ· 
οοινΙσυ ίν Πλοιτοιιοιt,. 

Είιρυόνασσα, -11. θυ-Υ, Ποιχτωλοβ. μΤι. 
Πιiλoπoξ.- • . . 

Eίιρu6ότης, δ' χΤιρ. 'OIJuoo, Ι χΤιρ. Ά
-ΥΟΙμ. Ι at, ΆΡ-Υον.1 ο,ροιτ .• ΑΡ-Υου,. 

Eίιρύ6aτoς, 6' υΙ.E~iιμoυ IΛοιxaΙJοιιμ. 
. ~OλυμπιoνΙxη, Ι x.li. 

EίιΡU6/σ, fj·θιι-Υ.Πόντου x.I'f),leaaItI~, 
Ι 'Aμoι~ών Ι χ.!. 

Eύρu6ιόδης, ·ου, 6'1:ποιρ-ι: ,ciρχιΟ1:ρ«'Ι:' 
ίν ΆρτεμισΙφ, 

Εύρύ6ιος, δ' υι.Nηλίlllι;lυ1.El1ρllo~. 
Είιρύ60τος, δ' 'Α,θην. ΌλuμκιονΙχ'i'. 
Είιρυ6ώτος,6'κρ-η, ι:1ρχη-Υδι; -ι:oξoτιiν. 
Εύρυνόνεισ,fj·ΙJau.στl~QIΙJΙκ.,μTj.'lομ, 
Εύρυδ6μος, -ον τος, 6' ιΙ, των 50 ιιΙ. 

λί-Υύπ,ου Ι af, ΆΡ-Υονοιυτ6)ν Ι χ.!. 
Εύρυδ6 μη, fjΌύ~.βοιο,Σπctρ,Λιll),uχ ΙΙJ 
Eύρυ~oμlδας, -ο, δ·ιιι.-ΑΥΙΙJο, ΔΊβιισ, 

Σπιiρτη,. 
Εύρύδαμος, δ' Ο1:ροιτη-Υό, Α,Ιτιιιλων . 
Εύρύδημος,δ'ποι.προlJό,ου 'Eφιιiλ του. 
Εύρυδ/κη, ή' μΙοι τά\ν ΔοινοιΤΙJCιιν Ι βύ-Υ. 

Άδριiστoυ Ι χ.!. 
Εύρύηλος, δ' φρούρ, πληο. Συροιχουσ 
Εύρύ8εμις, ·ιΟΟς, fj' otί~ .AΙτll)λoil θι· 

στΙοιι. 

Εύρυδ6η, fj' μΙοι τι51ν Δοινοιt/)lΙ)ν. 
Εύρύκαπυς, ·υος, δ' ιιι. Ήρoιχλιioυ,. 
Εύρύκη, fj' θυγ. θaοπιοU,μή. Τaλιυ,οι· 

-Υό~c;u, 
Εύρύκλεια, fj' τροφό, ΌIJιισσιiω,. 
Εύρυκλεlδης, -ου, δ ' ποι. otpOΙ'l:. Ε!ίριι ' 

βιGiδοιι J ρΤιτωρ 'Α.θην. 
Εύρυκλης, ,έους, δ' Άθην. μιiντι;. 
Εύρυκρότηζ, ·ους, δ'ποι.' Avoι~liνlJpou, 

βιισ, ΣπGiρ,ης;. 

Εύρυκροτlδης, 6' υΙ' Α νoι~ΙΙνIJρoιι,βoιo. 
Σττιiρτη;. 

Εύρυκύδη, fj' θΙΙ-Υ. 'ΕνΙJυμΙlΙ)νο,. 
Εύρυλέων, -οντος, δ' uΙΑ,ίνeΙοιι1χ.! . 
Εύρύλοχος, δ' 8Ι, τ6Ίν υΙ A,ίytίπ-ι:oυ Ι 

στ ~ιιτ. ΛοιχιΙJ. Ι χ. Ι .. 
Εύρύμαχος, δ' μνηστήρ ΊππolJοιμaΙιχ, 

Ι μντ;, Π"/Ινιλόπ,l;; Ι 'Χ. !. 
Εύρυμέδη, fj'μ,ΒιμaΡοφ.lθu-Υ.Οlνιiω" 
Εύρυμέδουσο, fj' IJotίA"/l Νοιιισιχ4ς;. 
Εύρυμέδων,·οντος,δ· βoισ.Γι-yιinων,1 

υΙΜΙνωο, Ι oτρcιτ:Aθην. Ι χ. ! . 
Εύρυμέδων ,-οντος,δ"ποτ ,ΠοιμφυλΙοι, 
Εύρυμεναl, οιΙ· π6λ. θιοοοιλΙαι,. 
Eύρυμένης,~, δ' ιιΙ Nτιλιiω,x,Xλω-

ρΙΙJο; Ι ιiδιλ. ΔΙωνο, Σιιριχχ. 
ΕύρυμΙδης,δ ' ιιΕ. E~ρtίμoιι, δ Τήλιφο,. 
Εϋρυμος, δ' ΠΟΙ. μCΙν-ι:ιlllι; Tηλιiφoιι, 
Εύρυνόμη, Υι 'θυΥ. 'gx.IμTj.' ~IJ?ιiι;i'l:.lx.li. 
ΕίιρύνομΟζ,δ '.f;,ωνμV"/lοτoJj'Ρ.Πηνaλ.j 

ΒΙ; ,ων Κs'ιταtύρll)ν. 
Eύρυnτόλεμoς, δ' Άθ., ιιι. Πι.ισιιiν,x· 

χτο;, σύγ-Υ. ΆλxιδιιiΙΙoιι . 
Εύ,JUπύλη, fj ' μΙοι ,ων θIoItLιilJlI)vI~.Ii. 
Εύρύπυλος,δ"υΙΕϋιιΙμονο,lυι. ΠοοιιlJ , 

u Ι. ΉροιΧλ: Ι χ Ii. . 
ΕύρυnCιν,·Qντος,δ'υΙ1:60U, ι:1π6-Υ. -ι:οϋ 

βιχσ. Σπιiρτη, ΠΡΟΧλίου,. 
ΕίιρυπωντΙδοι, οΙ' ΟIΧΟ-Υίν . ι,ηιν6)ν ίν 

ΣπιiρτΊι, ιiπ6-y. τοil προη-Υ. 
Είιρυσόκης,-ους,6' υΙ ΤιλιχμιιινΙουΑ,Τ

οιν,ος;, βοισ. Σοιλοιμtνος;, 
Είιρυσ8ένης,-ους,δ·ιΙ,τι51νuΙ.Α,I-Υtίπt.1 

u ι.' Α,ριοτοδήμου, βοια.ΣιtctΡτ"/l,. 
Eύρυσ8εύς,-έως,6·ιιΙ1:θaνίλoιι,Ιy-yoν. 

Πίλoπ.,ιiπ6-y .Πιρο., βοιο. Kιιxηνι51ν. 
Είιρύστερνον,-ι:6' νοιδ, rtj, ίν 'A.xoιtq.. · 

. Είιρυτδνες,οΙ' λοι. ΑlτωλΙιι,. 
EύρuτειoΙ,oιΙ·π6λ. ΟΙχοιλΙοις; fj'Axoιtoι,. 
. Εύρύτη, fj·Ou-y. ΊππolJctμοινt.μ *ΟΙνί.lΙ)" 
Εύρύτιμος, δ·ΚορΙνθ., ποι, ΆρχΙτΙμou. 

.Εύρύτιος,6'ιιι,1:πCΙρτll)νοι;,πcι.f4!lλοι-ι:aΙ. 
·ΕίιρυτΙων ,-ωνoς,6·ιι,-ι:ώνK8ντcιtίρ,lιιl' 

-Α,ριω, χ. 'EρυθaΙoι, Ι Χ. !. 
EOρuτoς,6ΊΙ, -ι:ων ΓΙ-ΥΙΙ.ν-ι:lΙ)ν . 1 ιΙ,· ,'Α,ρ' 

'(ονοιιιτων Ι βοιο.ΟΙχ«ΑΙοι, Ι χ. Ι. 
EίιΡUφΌΕσoo, fjΊΙΙJaλφ.χ.οtί~. Tπaρ'oν • 
Eύρύφoμoς,~' Πυθιχ-Υόρ. ix Kιτcιπoν-ι:. 
EύρuφG:ιν, , GινToς, δ' -EίιρυnCιν. 
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ΕύΡύωΨ,-οπος,6·ιιΙ.ΉΡClκλ.κ: θιoπιιi-
~oς; TI?ΨΙKριiτης;. 

Εϋρωμος, -Ij' ltoλΙχ~η KιxpLCI;. 
Εύρώπεια, Ιι' βλ. Εύρώπη. 
Εύρώπη,-Ij · θΙΙΥ·ΤιτιιοίίΙθΙΙΥ.'gκιClν.lθυΥ. 

ΦοΙνικο. Ι •. 4. 
Εύρώπη,tj'μΙcι τΑν τριιΟν μΙΥ . ήπιΙ:;ων .. 
ΕΟρι.ιπος,"ι(κ.-π6ς)· πόλ.ΙΙClχι".'ΗμCl

etCI. 1 πόλο 1:upLCl, Ι Κ. 11. 
ΕΟρι.ιπος,6·ιιι.ΙΙClΧ8"όνος;χ. "gριιθυΙCις;, 

θυΥ. 'ΕριχθΙΙως;. 
Εύρώτac;,·α,6·υι.ιισλητος;, pClO. ACl1t.1 

ποτ. Πιλοπον Ι ποτ. θισσotλΙCις;. 
Εύρωτώ, -οΟς, Ιι' pLCl1:6)v Δ<:ιιν<:ιιt~ιι)ν. 
ΕΟρι.ιΨ,-ωπος,6·υι.ΑIΥιClλ·lυί.ΦΟΡιιινΙΙ. 
Εύσέ6εια,-Ij·δν.δtιο πόλο ΚCιππotδοκΙ:ις;. 
Εύσέι3ιος, 6' ιΙπΙσκοπο, ΚCιισotριΙot" 
ΕOaειρας, 6' ιιι. ·ΠοσιιδιΟνο,. 
Εύσήνη, 'Ιι. πόλ. Πόντου. 
Eύσδtνης, 6' δν. σοφιστοil. 
Εύστό8ιος,6·πιρΙφ. σχολια:στ. Όμ-ljρ., 

ιί~χιιπ. θισσ!νΙΚ1jς; Ι Χ . 11.' 
Εύστόχιος, 6' ΙCl1:ι;ός; 'Αλι;otν"l'ιύς;. 
ΕOaτροφος, 6' τ6)ν 'ΑΡΥιΙων 1:ις;. 
EOσωρoς,6·ItCl.'AKιip .. , -Ijy. θρ"χ.lχ.l1 . 
Εύτalα,-Ij' πόλο ΆΡΧCl~Ια:ς. 
Εύτελlδaς,δ·ΛCιΧ8~.,νιχητiι, ItIvtd.QA. 

Ι Υλόπτης; 'Apyaro,. 
Εύτέρπη, -Ij' pLCI τιΟν 9 Μουσciιν. 
Εύτρήσισι, οΙ' xιiτoιxo~ Ε:}τρYjσΙου. 
Εύτρήσιον, τό' ΧώμYj 'ΑρχClδΙι:ις;. 
ΕΟτρησις, -ιος, "ι' κώμη ΒοιωτΙCI,. 
Εύτύχης, -ους, δ' υι. '1πποΧόωντο,. 
EύτυxΙδaς, δ' σ,cI"ιο"ρόμο; τις;. 
ΕύτυχΙδης,δ·Υλιίπ,η"μClθ.Λυσσίππου. 
Eύφ6ης,-ouς,6' ιιΙ. Άντιόχ.βClσ.Μlσσ. 
EύφαμΙδaς, -ου, 6' OtpCl1:. ΚορινθΙων. 
Εύφόνης,-ους,δ·πρόΥ. TLpClaipx.,A ly. 
Εύφήμη, -Ij' "ι τροφό, 1:ιΟν lι{ου(6)ν. 
ΕύφημΙδης,-ου,δ'υΙ iΊ ιiπόy.Eύφήμoυ. 
Εύφήμιος, -ου, δ' p-lj,IIIP ΆθYjνιχίος;. 
ΕΟφημος,δ' υι. Ποσιι". Χ. Ε:}ρώπ., εΙ, 

'ΑΡΥονσιυτciιν Ι 1t.11. 
Ε6φήτης,-ου,δ·-IjΥ. τfj,ίν-Ηλ.'ΕφUr-ης; . 
ΕύφΙλητος,-ου,δ·πσι.στρσιτ. XCIt:;oLci~. 
ΕΟφορι3ος,δ-uΙΠ<:ιινθόου,ιΙς;τιΟνΤΡcjιων 

Ι ιΙπΙο. ΈΡΙ1:ριιύ,. 
Eύφoρlδης,6' Άχσιρν., ι1νθρσικοπώλ η;. 
Eύφoρ/ων,-ων~,6'ιιΙΆχιλHω; lπσι . 

ΑίσχύλοΙ) Ι Χ.I1. 
EύφpαToς,6·μσιθ.Πλιiτων., Ι, ΕΜαΙCις; . 
Εύφράνι.ιρ,-οΡος, 6' ~ωyρ., ΥλΙΙπ'\η, Ι 

φιλόο. ix !8λιυχιΙσις;. 
Εύφράτας, -ο, δ' D'paYj; οτρσιτ. 
Εύφρ6της, -ου, δ' ποτ. 'AolCI~. 
Ε6φρόνιος,δ'πλοΙΙοιός; τι; ι1Χ Σου·IΙαυ. 
Εύφροσύνη,-Ij'μΙσιτΑν τριΑνΧαρΙτων . 
Εδφρων,-ονος,6·χιιιμ.παι.IΣιχυώνιος; 'Ι 

πιiππo, OuQClydpou. 
Ε6ΧΟΡΙδης,·ου, δ' τιΟν ΆθYjνClΙιιιν τις;. 
Ε6χόριστος,δ·ιΙπών.l1ρχωνΙν'ΑθΥινσιι,. 
ΕΟχειρος, δ' Υλύπτη, ΚορΙνθιο,. 
ΕύΧήνωρ,-ορος.δ· ι[,τ6)ν υΙ·.ΑΙΥ.'Χ. Ι. 
ΕύωνυμΙα, ~. "fjpo. ·Αττιχfjς;. 
Εύώνυμος, 6' ιιι. O:}PClYOii Χ. rfj,. 
ΕύώνυμΟζ,'Ιι' pLCI τΑν ALItctplllv νΥισιιιν. 
Εύώπις, -ιδος, "ι' θυΥ.1:0ίί TpoI~fjvo,. 
Έφόρμοστος,6·'Ολυμπιον.Ι;ΌποΙΙν1:. 
Ί;φεσΙα, tj' ιΙπΙθ. ΆΡ1:'I1Ι~O'. 
"Εφεσος,δ·υι.ΚσιΟστρ., Ι"ρ.πόλ.'Eφιlo. 
"Εφεσος, -Ij' π6λ. 'IlιινΙCI,. 
Έφιόλτειον, τ6' ιiXρlllτ. KClpntteou. 
Έφιόλ της, -ου, δ' ιΙ; τιΟν rΙΥιίντων 

f δ προδώοCl,τα~, Ινθιρμοπ. Ι Χ.I1. 
"Εφορος, δ' ΙσΤΟ"ΙΟΥΡ. ΙΙχΚΙΙμη;'χ.l1. 
"Εφιππος,δ·χιιμ.ιιοι.lσυπρ.Όλύνθιο,. 
ΈφουδΙων, -ωνος, 6' Όλυμπ. ·Apxct,. 

1 ...... -Ή'Ιι8σνδρος 

Έφύρα,"ι·-/jΚόρινθ.lπόl.:Ηλ.,Φθ.1 Χ.I1. ' 
Έχέδωρος, δ' ΠΟ1:. ΜCιχε~ο'Ιχ • . 
ΈχειαΙ, ιιί' πόλο ΛCικωνΙιι,. 
Έχεκλης, -έOUζ, δ' υι. • Axτo~o; , ΤιΥ. 

Mυ~μι~όνω·l. 
-Εχεκλος, δ·'JΙ. 'Ayi)vop., T~ώ, Ι χ.l1. 
Έχεκρότεια, -Ij' lluQClyopalCI τις;. 
Έχεκρότης, -ους, δ' Itcl. ΉετΙωνο" 

πιiΠ. Κυψ'λου Ι Χ. 4. 
'ΕχεΚΡατΙδης, δ' ItCl. Ό~'στoυ, βClο. 

e.aaClA. Ι σοφιστ. Ιν 'ΑθΥιν. Ι Χ. Ι. 
Έχέλας, δ ' υι. ΠδνθΙμου. 
ΈχελΙδαι, οΙ' IIfj : 'AttLxfj,. 
Έχέμ6ροτος, Ι' ιι ·jλψδ. Ι,' APKΙΙ"Ι~'. 
Έχεμένης, -ούς, δ' Ι:Ho~ιoy.ίx Kpi)t. 
"Εχεμος, δ ' υΙ . ' Α8ρόπου, pCla. Tιy&cι,. 
Έχέμων, -ονος,δ'εΙ; τ6)ν uΙ.Dριiμου. 
Έχένηος, Ι· εΙς; τ6)ν ΦCιι<iχων. 
Έχέπωλος, δ' των Τρώων τι, Ι υΙ:ΑΎ-

xlaou, Τ,Υ. Σιχυιιι,Ιων. 
Έχέστρατος,δ'υΙ: Ayιδ.,βιισ.Eπιiρτ. 
Έχέτλα, 'iJ' πόλο Σιχ.λιιις;. 
Έχετλcς, δ' 'Ιίρω, Άττιχη,. 
ΈχετομΙδας, δ'1:ιΟν Λιιx.~ιιιμoν. τι,. 
"Εχετος, δ' βClσ . ΉηιΙροιι. 
Έχέφρων, -ονος, δ' ιιΙ N'a1:opo, Ι 

υΙ. Πριάμου Ι χ. 11 
"Εχιδνα, tj. θυΥ.Χρυσάορος; x.KClHιp

~όTι; Ι ιι, των χυνciιν' ΑχτClΙωνο,. 
Έχινόδες, ιιΙ · V1jatII., ΊονΙου πaλάΥ. 
ΈχΤνος, δ' πόλ. 'AXClpv. Ι ax~ωτ. Χ. 

πόλ ο Φθιώτι"ο, ίν θιa,~λίq; 
ΈχινοΟς, -οΟντος, δ' πόλο χ. ιίχριοτ . 

Φθι(~τιδo,. 

ΈχΙος, δ ' εΙ, τ6)ν ΙΙν ΤροΙ" Έλλ. Ι χ.! . 
ΈχΙων, -ονος, δ' .Ι; τ6)ν ΣπClρtων ί' 

θΎί5<:ιιις; Ι εΙ. 1:lίΙν 'ApyoYClII;:6)v. 
Έωσφόρος, δ' υΙ' 'AotPCItlou χ. Ήιιυ; 

Ζ 
ΖΜα,'Ιι (κ. Ζαι3αΙ)·πόλ. ",.νf)ο. 'ΙνδιΑν. 
lόι3aτoς, δ' ποτ. Άσσυ~Ισι" 
lαι3ρόμ, 'Ij. πόλο Ά"(1~Ιι:ις; . 
lόΥκλη, "ι' KeaoijV1j ΣιχιλΙσι,. 
lαΥρεύς, δ' ίπώ,. Bixxou, δ ·Οσφι. 

των ΑίΥυπτΙων. 

ΖόΥρος, Ι· δ~o, ΆaΙσι,. 
Ζαδρόκαρτα, 1:ιi' πριοτ. 'rΡΧιινΙ~,. 
Ζαδράμη, 'ί( χιιρ . '~ρσι6Ιot,. 
zaδριόδης, -ου, 6' OCltp. Άντιόχοιι 

ίν ΆρμενΙ". 
lόκαν8α, "ι·· π6λ. TClppCItxCIIY. Ίσπιι·ι . 
lόκυν80ς, 'Ij' νησ. ΊονΙιου πελάΥους;. 
lόκυν8ος, δ' υΙΔσιρ"άνσυ Ι, ού tj νησ. 
Ιαλόκη, -Ij' πόλ. Μ1j~Ι:ις;. 
Ιόλευκος, δ' μ'Υ.νομοθ. Λox~ων'Iτσιλ. 
Ιόλη κος, δ' μιχρό, ποτ . Πιχφλσι'(ονΙot;. 
Ιόλμοξις, δ' βλ. Ζάμολξις. 
Ιόμα, τι' δν.;όλ.NσυμΙδΙας;Κcιππ,Ix.l1. 
Ιόμολξις, ·ιδος,(Χ. -εως) Ι· μιιθ. llυθ. 
Ιόν, "Υιν. Ζανός βλ. Ιήν. 
Iόρa, 'Ij. πόλ. 'AppavICI,. 
ZaρayyαΤoι,oΙ(x.lόραyyoι)·Πιpo.lθ .. 
Ιαρόμα, ~. πόλ. ΜηtΙ<:ιι •. 
Ζόραξ, ακος, 6 (Χ. Ζόρηξ)' πόλ. Eu6. 
ZapIaona,-Ij (Χ. -όσπη)·πόλ.Βι:ικτρΙσι,. 
Ισριόσπης, δ' ΠΟ1:. Βιιχ;:ι;ιClνfj •• 
Ιι:ιύηκες, οΙ, Ιθνο, Λι6ύYj'. 
Zta, 'Ij. χολπΙσχος; Πδιp~ι6),. 
Ζέλεια, -Ij. (Χ. Ζέλη)' πόλο Τρφi~,. 
ΖεΟγμα, 1:ό' πόλ ΚομμσιΥYjνη,. 
zευξΙδaμoς, δ' ItCl. βCla . Σπιiρτ. '&ρ-

Χ L"ctpo!-, Ι Χ. 4. 
ZευξΙδaς, -0,6' τιiν ΛCιχ.~σιιμον. τι,. 
ZευξΙnπη, 'Ij. μΙcι τ6)ν Νυμφ&lν, aIί~. 

Πσιν"Ιονα, Ι Χ. 4. 

Ζεύξιππος, δ' υΙ Άπόλλ., βιιισ. Σι-
χυωνο; f δΙ; τ6)ν 'Eφόρ.Σπιiρτ.1 Χ.I1. 

Ζεύξις, -ιδος, δ ' πιρΙφ. ~ωyριiφ. Ι Χ.I1 . 
Ζευξώ, ·οϋς, "ι' θυΥ. 'αχιClνοίί. 
Ζεύς, Υ.ν. Διός, δ' υι. Κρόνου Χ. Ρ'σις;, 

6ΠΙΡ1:σιτος; θιό, . 
Ζεφύριον, 1:6' δν. "ιιιφ. ι1χρωτηρΙων. 
lεφυρΤτις, -ιδος, "ι' ίπΙθ. Άφι;οδΙττ,ς;. 
Ζέφυρος, δ ' uΙ:ΑοτγClΙου x:HoD;, ιι. 

τ6)ν iv'pllly. 
ΖΙ\8ος, δ' υ!. Διό, Χ. Άν1:ιόlt'''' 'διλ. 

• ΛμφΙονο,. 
Ιι'\λα, ti' πόλ. Πόν1:0υ. 
Ζήλαρχος, 6' ιίΥορσινόμο, τις;. 
Ιήλac;,·α. δ·υΙ.Ν ιχομ i)'.,πσι . ΠΡουοΙου 
Ζι'\λις, -ιδος, tj. πόλ. Jι(σιυ~oυσΙιις;. 
ztjλος, 6' υΙ 1:ΤΙΙΥό, Κ . Πιiλλιιντo •. 
Ζηνεύς, -έως, δ (κ. Ζι'\νις, ·ιδος)· 

oιιyyριz.φι~ ΙΙκ ΧΙου. 
Zqvo6la, 'ij. βσισΙλ. DClA~upaι" ιί.πόΥ. 

ΠτολιμσιΙιιιν Ι πόλ ο Συ;:ιίσι,. 
Ζηνοδότιον, τό' φροόρ. Μδσοποτιιμ . 
Ζηνόδοτος, δ' rPΙXJlpxt . ίε 'Eφ'oaou . 
ZΗνόδωρaς, δ' YAUIt1:1j, Ι Ι'ρσιμμι:ιτ . 
Ζηνόθεμις, -ιδος, δ' πλοΙιιρχο, ίχ 

.KataaClAlCIt, Ι φιλόa. Ι Χ. 11. 
Ζηνοφόνης, -ους, ΙΙ· τόρ. KιλιxΙιι~ . 
Ζήνων, · ωνος, δ' φιλόσ. ιI~ Έλίας; Ι 

Ετιιιικό, φιλόο. Ιχ ΚιτΙου. 
Ζήρυν8ος, -Ij. πόλο θριfΧ1j'. 
Ιήτης, -ου, δ' υι. Βορίου χ.'&!ριιθυΙσις; . 
ΖοιτεΙα, -Ij(x. ΖοΙτειον,1:ό)' χωρ.'ΑfoΧ . 
lομι3Ις, -Ιδος. -Ι( πόλ ο Iι{Yj~Ιot,. 
ιοσμοι, οΙ' rI~PΙXVLxQV lθ ·ιο •• 
Ζούχις, -ιΟΟς, τι' πόλο Χ. λΙI1. Λι~όTι '· 
lύΥαινα,"ι νηο. ίΡuθρCi. θotλιiσa1jς;. 
lυΥΙα, -Ij. ιΙπΙθ. -Ηριι •. 
lυγοΙ, οΙ (1t. lύΥΙΟΙ). Σχιιθιχόν lθνο, . 
IwaiδoI, οΙ' lθνο; ΚCI~μα:νΙα:,. 
ΖωΙλος, δ' ρΥι1:. Χ. fPCItPCIt1:. ίε Άμφι · 

πόλιω, Ι Χ. 11. 
Ζωναρδς, δ··Ελλ.ΙσΤΟΡΙΟΥ.έΧ Κ/λιllJ;. 
Ζώνη, τι' πόλ. Χ. ΙΧΧ:,>. θ~ιfΚ1jς;. 
ΖwπυρΙων,-ωνος,δ'δοϋλό, 'tL,lrpCItpp. 
Ζώπυρος, δ' Oτ~ot1:. Δ<:ιι"ιΙrιυ Ι "oi}Ao~ 

ΠΒριΧλ. Ι Χ. ~. 
Zωράμι3aς, δ' (Χ. Zι.ιρόμι3aς)· ποτ . 

ΚιιρμClνΙ<:ιι • . 
Ζωροόστρης, -ου, δ ' 00'1'. voPOQ't1j~ , 

Ι"ρ. θ~τισXβΙX' Περσω" . 
Ζώσιμος, b·Iotoptoyp.sx ΚωνΙ;τόλιllJ; . 
Ιωστήρ, 'ί'jρoς, δ ' aχρωτ. Άττιχη, 
ΖwστηρΙα, -Ιι' ΙΙπΙθ. 'AQYjV!c. 
Ζωστήριος, 6' ίπΙθ. Διό, 

Η 
-Η6η, -Ij. Quy. Διός; χ. -Ηρσι,. 
-Ηι3ων, -ωνος, δ' ίπΙθ. BιixχoI) 
ΉΥέλεως, 6' υι. ΤυΡΡYjνοί!. 
ΉΥέλοχος, δ' χιιιμ. ΠΟΙ. Ι tItItClPXO, 

ΜΙΥ. Άλι'ιiν"ρoυ. 
'ΗΥεμόνη, "ι' ίπΙθ. Άρτιlμιδo, Ι I1Ι<:ιι 

των ΧotρΙτων (λΙΥομ. χ . Αύξώ). 
ΉΥέμων, -όνος, 6' ίιtών.l1ρχ . ίν Ά

θήν. Ι χωμ. ΠΟΙ . Ι Χ. 11. 
'Hyέrιoλις, -ιδος, δ' ΚΦΟ., πσι. '0-

λυμπιόν. ΦιλΙνου. 
ΉΥερΙα, 'fι. νuμφ1j ίν ΊτΧλΙιι. 
Ή'{έστΡαΤOC;, δ' πλο(σιρχ.ίχ Μσιοσotλ. 
'ΗΥήμων, -ονος,δ' χωμ.ποι. Ι "1Jμ<:ΙΙΥ. 

ίν 'AQi)VIIL" 
ΉΥησόνδρα, 'iJ . θυΥ. 'Αμύχλα. 
Ή'{ησανδρΙδaς, ΙΙ· θισπιιύς;, 01:Ρσιτ · 

ηy~ Βοιωτ6)ν Ι κ 11. 
'Η'{ήσανδρος, 6' Πot. Έχι:ιτσιΙου Ι ιΙ, 

τciιν οτρσιτ.τ6)ν μΙ1:όιΙΒνοφ.ΜυρΙο}ν.' 



ΉΥησιάνσξ-8σύμσκος 

Ήνησιόναξ, · ακτος, δ·ποι. Χ.συΎΎΡ. ' 
Άλι'οινδρε:α, . 

"Ηπειον, τό' πολΙχνΥί Ί'ρι"υλ'ιι, . 
"Ηπειρος, 'ij ' Υεν. , ~ στιρεά (o~χΙ vfj-

ΉνησΙας. -ου, δ' ίπών. 4ρχ. ίν 'Αθ. 
Ι φιλόσ. ίχ Kυpήνrι, Ι Χ . i. 

ΉγησΙ60υλος, δ' πα. ΆνOl;σιΥόρου. 
·Η-.'ησικλέης, δ' ιiντί Άγασικλης. 
ΉγησΙλεως, δ' ιiντΙ ΆγησΙλσος . 
ΉγησιππΙδης, δ' ιiντΙ ΆγησιππΙδης. 
Ήγήσιππος,δ' χωμ . ΠΟI. Ι Άθ.ρήτωρ. 
ΉΥησιπύλη, ~. θυΥ . βιισ.θp~xωνΌλό· 

ρου , ούζ. Μ ιλτιdδου. 

ΉγησΙστρατος, δ' νόθο, υΙ. Πιιιcn-
στρσίτου Ι μιiντl, "Ηλ. Ι Χ . 4 . 

ΉγητορΙα, f, ' νύμφη Ρόδοιι. 
ΉγηΤΟΡΙδης, δ· υΙ.'ΑντIΥόρ. , KΦ.lx.ιi. 
ΉγΙης, -ου, δ ' ιiδιλ. μ~ντεω; ΤlσOl-

μενου, ΉλεΙο;. 
'Ηδύλειον, τό (Χ. -ιον)' δρ. ΦωΧΙδο,. 
Ήδύλη, ~. ΠOlήτplc:ιι. 
Ήδί;λος,δ'ίπl Υριιμμιι τοποlό,έχΣιχελ . 
Ήδυφων, -ωντος, δ ' ποτ. ΆσσυρΙσι~. 
Ήδωνοl,οΙ (x.-ωνες}·θρ~x ιxόν ~θνo • . 
Ήδωνός, δ' ά.διλ . ΜύΥlJονο,. 
ΉερΙ60ια, ~. ΙSλ . ΈρΙ60ια. 
Ήέροπος, δ' ά.ντ: Άέροπος. 
Ήετίδης, δ' ΙSλ. ΉετιωνΙδης. 
ΉετΙων, -ωνoς,ι,·ιιΙ:Eχιxpιiτ .ΛιιπΙθ.' 

~y. θ'/j6.ΚιλIΧ. Ι ut.'Ir.ioov", Ι Χ .4. 
Ήετιώνεια, ,11' (Χ . -ν(ε)Ια)' :ixp. Άττ. 
Ήετιώνη,Τ(θυΎ.'ΗιτΙων.,' Α νδ;;ομ«χ'/j_ 
Ήιόνες, οιΙ' Χώμη ΆΡΥολιaο;. 
Ήιο νεύς, -έως, δ ' βιισ. eP/fxYj, Ι χ.4. 
Ήιόνη, ~' μΙσι των ΝΥίΡΥίΙδων. 
Ή/ών, -όνος, 'ι( πόλο Μιιχιδ., 'πΙνιl-

ον Άμφιπόλεω,. 

Ήλακόταιον, τό' δρ. θισσOlλΙοι,. 
ΉλεΙα, Τι·=Ήλις. 
Ήλείος, δ ' υΙ. Π:1σιlδ., πOl. AiίΎΙΙoιι 

Ι υ1. 'fιιντr.iλοu. 
Ήλέκτρα, τ, ' θυΥ. 'Ωχιιινου Ι μΙιι των 

Δσιvιιtδων Ι θυΎ . ΆΥιιμίμν. lχ.4. 
ΉλέκτΡαΙ πύλαι, ιιΙ · μΙα των πυλων 

ίν θήΙSOlI,. 
ΉλεκτρΙδες ν!1σοι ' vfjo.'Aδp. πιλσίΎ. 
Ήλεκτρύων, ·ωνbς (Χ. -ονος) . δ ' υι. 

Πιρσίω" βιισ. ΜυΧ'ljνών Ι Χ .4 . 
'Ηλεκτρυώνη, ij ' θυΎ. ΉλΙου Ι θυΥ . 

Ήλιχτρύωνο" Τι 'Αλχμήν'η . 
Ήλιόδης, δ' υι. ij CΊπόy. ΉλΙου. 
Ήλιόνσξ, -ακτος,δ · ,ΧΙls)..Σ t'fjσlχό~ου. 
Ήλιός, -όδος, ,11 ' πι. ηθ . Ήλιόδες= 

θυΥιχτέρl,ΉλΙου, cίδιλ.Φιxέ&oν ΤOς . 
'Ηλιόδωρος, δ' I'ραμμc:ιιτ, ίΧ ΦοlνΙ · 

x'lj;; Ι ρ'/ιτωρ Ι [otoFloyp_ 
-Ηλιος, δ' θ16; 1:0υ -Ι;λιOlχοΟ φlιιτ6" 

cίδιλ. ΣιλΥινη, χ, Ήοϋς. 

Ήλιούπολις,-ει.χ;,'Ιι·πόλ .ΑΙΥΙπόλ . Σιιρ. 
Ήλις, -ιδος, τ,. Ιπιιρχ.χ . πόλ.Πελοπον, 
'Ηλύσιον πεδΙον, τό · τ6π. νήο. Μαχιίρ. 
Ήλώνη, f,' πόλ.Φθιώτ ι lJο; ίν θιooc:ιιλ. 
ΉμαθΙα, ij' Ιπσιρχ. ΜακιlJονΙοι,. 
ΉμαθΙδες, ιιΙ' ιι[ 9 θυΥ. toi) Πlί~συ, 

βιιο. Ήμσιθ!σι~. 
ΉμαθΙων, -ωνος, δ·IIι.Tιθων .βao . AΙθ, 
Ήμιθέα, Τι' θυΥ,Κύχνου Ι θυΥ, ΙτOlφύ · 

λΙίυ Χ. Xpυooθίμι~o,.ίπόy.Bι:ιxx.oυ . 
Ήμιθέων, -ωνος, δ' ΣυΙSoιρίτη, τ ι ,. 
ΉμΙκυνες;οΙ ' μυθ. Ιθνο,'rΠΙΡΙSΟΡιΙων. 
Ήμωδό δρη, τCΙ' όροσ.ΣΧυθΙ<ιι, Χ. Ίνδ. 
'Ηνιοπεύς, ·έ.Wζ,δ (Χ, Ήν-)' -Ι;νΙοχο, 

'ΈΧΤΟΡΟι,;. 
'Ηνιόχεια, 'ij (Χ. -Ια)' χώ~:ι Κολχίδο,. 
Ήνιόχη, iι (iλλω; Εύρυδlκη)' ού'ΙΙΥ. 

Κρίοντο, βιισ. e1jt:wv. 
Ήνιοχοι, οΙ' ΆσιιιτlΧόν Ιθνο" 
Ήνοψ, -οπος, δ' πOl. ΣOI~νΙoιι Ι πιι, 

Κλιιτομήδοιι;. 

σος) Ι επιιρχ. Έλλσίδο;; Ι Χ. ά . 
Ήπιδανός, δ' ιiντί Άπιδανός. 
'Ηπιόνη, ή 'oIίC.' Λσκλ ηπ.μ ij,Μσιχ σίονο, . 
ΉπυτΙδης, δ' υΙ . Ήπύτου , των ίπισ. 

T~ώων. 
Ήρ, 'Ηρός, δ·υΙ.'Αρμεν : ου ίΧΟιιμφυλ. 
'Ήρα, 'i!' θυΥ. KptiVQtI κ.Ρίσι;;,σύζ . Δlόι,; . 
ΉραΙα, "1' πολιχνη ΆρxOl~Ιιι,. 
Ήραιεύς,·έως,δ·ιΙ, των υι.Λυχσίονοι,;. 
Ήραίον, τό ' νιιό; t9j, -Ηρσι, Ι δν. !ί-

x~ωl. Ι πόλ ο θΡ4Χ'ης Ι Χ . 4. 
Ήρόκλεια, 'ij ' δ'ι . διιιφ. πόλιων. 
ΉρακλεΙδης, ·ου, δ' υι. ij ιiπόy . Ή· 

ριιχλΙου, (Ί'λ'ljπ6λιμο., Ί'Υιμινο;; 
κ .4 . ) lδν .διιιφ.στραι τ.lδν. Ι:ι τρώνΙχ.4. 

Ήρόκλειον, τό'νιιό;; 'Ηρσιχλίοιι, Ι δν . 
~Iιιφ . πόλο κ . ιix~ωτ . . 

'ΗρακλεΤος, δ' ποτ. Βο:φτΙ:ι, . 
Ήρόκλειτος, δ' περΙφ. φιλόσ. Ίων. 

Σχ.ολ9j, Ι χ. ά. 
Ήρακλεόπολις, ·εως, ~. δν.~ιOlφ.πόλ . 
Ήρακλέους lερόν,τό' νιι.'ΟριιΧλ80ΙΙ;. 
Ήρακλέους λιμήν, δ' λιμ . ΆχOlρνOlν. 

Ι λψ. 'ΕΤΡΟΥΡ Ι αιι,;, 
Ήρακλέους νησος, ij ' νηοΙ, πOlρά: 

-ι-ήν ΣσιρlJι ν Ιιιν . 

'Ηρακλέων,·ωνος, δ' 'Εφίσ.rΡοιμμOlτ. 
Ήρακλης, -έοιις, δ' ιι[. Διό, Χ. 'Αλ

χμ -ΙΙ~'η;; , ηρω; χ. 'ijμΙθιο,. 
Ήράκων, -ον τος, δ' Μοιχιδών τι,lχ.4 
Ήρόρασα, f, . πόλο &πOl;;χ . ΚιιοπιΙρlιιν 

τfι, 'Iνδιχijι,;, 

"Ηρητον,τό(χ.·Ηρητος,ij}·πόλ.Σιι~Ιν. 
Ήριγόνη, 'ij. θυΥ. 'ΙχιχρΙοιι Ι θΙΙΥ. ΑΙ

ΥΙσθοιι Ι Χ. i. 
'Ηριδανός, δ·μυθoλ.πoτιιμό,lπo~:Aτ-

1:Ixij" 
"Ηριννα, 'ij. πιρΙφ. ποι ήτριOl . 
'ΗριππΙδας, ·α, δ' Λαιxι~. νιιύOlρχο,. 
Ήρόδικος, δΊχθλ 'ητ-ή, ίχ ΣηλυμΙSρΙαιι,; , 

ίιιτρόι,; ένΆθ. Ι ΛιοντΙνο" ιi~ιλ .σo· 
φιστου rΟΡ"(Ιου. 

Ήρόδοτος, δ' ΙσΤΟΡΙΟΥΡ, a, 'Αλιχιιρν. 
Ι φιλόσοφο, Ι x . ιi, 

Ήρόδωρος, δ' l'pιxμμιx~. ax ΠόΗΙίΙΙ Χ. 
ΙσΤΟΡIΟΥρσ!φοι,;. 

Ήρομένης, ·ους, ό 'των M"OIxι~όν. τι,. 
Ήρόπυθος, 6'IΙ, των έν' Aθ.ιiρx.όντων. 
Ήρόστρατος, δ'ί~ 'EιpiaQU , πυρπολ'η' 

1:-1" τοίί ίχιί ναιοίί 'Aρτίμιδo~, 
Ήρόφαντος, δ' tUP. τοίίένΈλλησπ. 

ΠαρΙου ίπΙ Δ<ιιριΙοlι τι:ιu' rοτciσπου. 

Ήροφίλη, Τι' μΙα τών ΣιΙSυλλων, πρό 
-ιων Τρω ιχων. 

Ήρόφιλος, δ · πιρΙφ.ΙΟΙτΡό, ίχ Χσιλχη-
δόνο;; Ι ΚΙΙ 'I , φιλόσοφο, . . 

Ήρώ, · οϋς, ή ' Ιίριισι Άφpo~. ίν ΣηστίjJ 
(βλ . Λέανδρος) Ι Χ . ά. 

Ήρώδας, -α, δ' Συρ<!'κούσιό; τι" 
Ήρώδης, 'ου, δ' δ ιinιxό;, οοφιστ-ή, 

ίχ ""ραθωνο,. 
Ήρωδιανός, δ ' υΙ.Ι'ριχμμαιτ,'ΑΠΟλλω

νΙου Ι ΙσΤΟΡΙΟΥρσίφο,. 
Ήρων,-ωνος, δ' δν.τριω 'ι Μ<ιιθημαιτι

Χciιν Ι Χ.ά. 
ΉΡώνδας, -α, δ' !CιιμεΟΥριίφος . 
Ήρως, ·woς, δ' ΙCΙΤfό; (4λλω, Τόξα' 

ρις Χ . ΚαλαμΙτης), 
Ήρώων πόλις, ή' πόλο ΑίΥύπτοιι. 
'Ησίοδος , δ' πιρίφ. ποιητ'ή, . 
'Hσιcίνη, Τι' θυΥ. 'SlX&<llv., σύ1;;, Π;;ομ 'ηθ. 

Ι θυΥ · ΛαιoμίδIίντo~ Ι χ.4, 
'Ησκυλίνος λόφος, δ' ιΙ, τ&lνΙπτι!ι 

λόφων Ρώμ'η' . 
Ήσσός, 'ij. πόλο ΔοχρΙδο •. 

.175 

ΉσυχεΙα, 'ij(χ.-Ια)'μΙοι τωνθισπιιiδω ·l . 
Ήσύχιος, δ·ΛΙ;ΙΧΟΥρσί".ί;' Aλ.;!X,,~~. 

Ι Μιλijσιο;, ίπιχλ'ηθ.Ι;; ένδοξος. 
-Ητεια, 'ij(χ.'Ητις,·ιδος)· πόλ . ΛCιιχlιιν . 
'ΗφαιστεΤον, τό' νoιιi, 'ΒφιιΙστου, 
Ήφαιοτlα, ij (Χ. -ιός)' πόλο Λήμνου Ι 

~ijμο;; 'AHIx9j,. 
ΉφαιστΙνη,tj 'μΙοι τcίl 'ι συζ. τουΑ!Υύπτ . 
ΉφαιστΙων, ·ωνος, 'δ' στινώτ, φΙλοι,; 

Μ.Υ.'Αλι; . Ι δν.δύο rριχμμOlτ.'Αλι
ειιν1)ριΙοι;; . 

'Ήφαιστος, δ' θιό;; του πυ;;όι,;. 
ΉφαΙστου όγοΡό, 'ij . χωρ.'ΙτιιλΙοι; . 
Ήχώ. -οϋς, ,11' μΙοι τω" Νυμφών . 
Ήώνη , 'i/. μ Ι σι των θιorτl«~ων.· 
Ήώ, ·οϋς,'ij · θιc't .ij, ιιuΎfjι,; Χ . το!! πρllll · 

νo~ <flΙΙtόι;;. 

θ 

Θό66a, ή' πόλο Άφpιxfι~ . 
Θόγouροl,οΙ' λιι. Σ'η ;; αη; εν Άσί+ . 
e :Jyoupov, τό' δρ . 'AOIOI t . ΣηριχΥι; . 
Θοί.:; , -(δος, ij' πιpΙφ.Ι τα: ίριι.~ Άθήν. 
Θαλάμαι , αιΙ·q;ρού?"U ). ιδ~ Ιrτιϊλ. Jιl εo . 
Θόλα δρος,τό·δρ. rιχ ιτουλΙα:; t,' Αφρ. 
Θόλοαοα, 'ij . θυΥ. Α Ιθ8ροι,; Χ : Ομίι; σι " 

σ~ ΏχιOlνου. 
Θάλεια, 'i/. μΙα: τώνN'η;;'η Ιδaιν Ι μΙοι των 

9 Μ.ουσών Ι μΙαι ~ών Χοι;;Ιτων. 
Θaλης, -00 (χ. Θόλητος), δ' πιρΙφ. 

φιλόσ. Ίιιιν. Σχολijς;. 

Θαλήτας, -α, δ' ΠΟΙ . Χ. μιiντι, ίΧ Γόρ-
τιινοι,; κρτ,1:'η' . 

ΘαλΙα, 'ij · =Θόλεια. 
Θαλιόδες, αι! · χωρ. ΆρχσιlJΙιι" 
Θαλλός, δ' πλοuσιο, χσίπηλοι,; iv 'Αθ. 
Θαλλώ,-οΟς, -Ιι'μΙοι τcίlν Ώ~ωνπOlρ' , Αθ. 
Θόλπιοι;, δ' ιιι.Ευ;:>ύτοιι, cipx.'EItII&lV, 
Θόλπouσa, ij' πόλο ΆΡΧOlδΙιιι,;. 
Θαλύσια, 1:ιi' 'ορτή tfjt,; σΙΙΥιιομιδfjι,; 

τ&\ν 'Yιννημ«τaιν. 

Θαλυσιόδης, δ' ιιι. 801λιισΙοιι, δ 'Κχ'-
πολο • . 

ΘaμαναTOΙ, οΙ' Πιρσιχόν Ιθνος, 
Θόμαρ, ΤΙΎιινήΊούδαι ΙθυΥ .401υΙδ lχ. Ι. 
Θαμαρώ, ~. πόλο 'lουδιιΙιι" 
Θαμ6ρόδας, δ' OΤ~ΙΙΤ'ηyό, })lιχ4lν. 
ΘαμΙεια , τι (Χ. ΘaμΙα)' πόλ. θισσοιλ. 
Θαμιμασόδας, δ' δ Πooιl&cίlν πOlρi!t 

Σχύθιιι,. 

Θαμνήρια, 1:«' πόλο ΜΥίδΙαιι,;. 
Θoμoίίς,-σG,δ·μυθ . βιxσ.4 ίyιιπτ,θ'η!Sιiiν . 
Θαμύρας, δ (Χ. Θόμυρις, -ιδος)' ποι-

Υιτ-ής ax θρ4χ'η'. 
ΘανόΚΓ}, 'ij. θΙΙΥ. ΜΙΥιχσσσί.ρου Ι θυΥ, 

ΚI ·lύρOl. 

Θόνατο,;, δ' ιιΙ, Νιιχτό., ιiδιλ .·rπνου . 
Θaννύρας, -~. δ' υι. βιιο.'lνσίρου, βOlο . 

Λιβύη,. 

Θaρνήλια, τσί " ορ-τή' Απόλλ.Χ.' Αρτίμ. 
ίν Άθή'ι:ιι;. 

ΘαργηλΙα, 'ij·βαισΙλ.θισοaιλ ,iχΜιλήτ. 
Θαργηλιών, ·ωνος, δ'όν.μ'ljνόι,; ίνΆθ. 
Θόρρηξ, · ηκος,δ· τιίiν Άθ'ηνιιιΙων τι;. 
Θόροψ, -οπος, δ' βOlσ. )ιΙολσσσων. 
Θόρυ6ις, -ιος, δ' στρOlτ, Λιιδων, ίχ 

Λυ;; 'ιησσου. 
Θαρύπας,-α, δ' βOlο.)ιΙολοσσ&lν Ι χ.4. 
Θόσιος, δ' ΙπΙθ . 'ΒΡΙΙΧλίου; . 
Θόσος, δ' υΙΟ, Ποσιιδωνοι,;. 
Θάσος, ij ' νήσο; ΑΙΥοιΙου. 
ΘaυμαKΙα, ή·πόλ.θισσαιλ.MOIyνΊjσΙαιι,;. 
ΘaυμαKOΙ, οΙ' πόλ, Φθlώτl~o;. 
ΘaύμαKoς, δ' πα:. Πο! ιιιντο" Ιδρυτή, 

ΠΡΟΤΙΥουμ. πόλ,ω • . 
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Θαύμος, -οντος, δ' οι. Π6ντοο χ. ~ 
Ι ιι, 'tciv ΚιιντOlόρων. 

Θόψοκος, "ι ' πόλο ΣιιρΙ~. 
Θόψος,"ι'πόλ , ΣlχιλΙοι, Ι πόλ.Λlδόη,. 
Θεό'{'{ελο, oςri' πόλο ΚοιρΙοι, . 
Θεα'{ενεΙδης, δ' ίπών. Ιρχ . ίν' ΑθΥιν. 
Θεαγένης, 'ους, δ' .t;; τci)ν ίπια. Μι-

"(OIF-imv Ι erioto;; ΙΧθλ τιτ . Ι χ. Ι. 
Θεό'ι'ης, ους, δ' Άθ'ljν., οι Δημοeό

χοο, μαιθ. Σ.χρ. Ι Χ.Ι. 
ΘεαΙνετος, δ' μ 7.'ιτι, ,χ ΠλOlτOlιων. 
ΘεαΙτητος, δ' Άθην., 01. ΕυφρονΙοο, 

μαιθ. Σωxpιi του,. 
ΘεανδρΙδοι, οΙ' «π6-Υ. θιΙΙνδροο, 01-

ΧΟ"(. 'ν AΙ"(ΙνΊj. 
Θεονώ, -οϋς, 'ij' μΙαι 'tciv ΔOIνOltδων Ι 

«διιλ.'Exιiδη"lσόΙ;;. ΠοθOlΥόρOl ί \χ.Ι. 
ΘεαρΙδσς,· α,δ' 't<Dv ΒοιωτOlρχων τι,. 
Θεόριον,τό ' Ιιρ.τόπο, ΠυθΙc;ιι Άπόλλ . 

ιν A/"(ΙνΊj . 
Θεόριος, δ' 'πΙθ. Άπόλλ.'ν TρoιΙ;;~νl . 
ΘεορΙων, -ωνoc;, δ ·Α/"(lνΥιτη,lπιμφ. 

ΙΧρτοποlό" 'Αθην. 
ΘεασΙδης, δ' ιιΙ Λεωπρίποιι" ΣπOlρτ. 
ΘεΙΟ,'Ιι·θυ"(.Ο!1ρ.χ,Ι'ij"μij.'Ηλ .. Σ8λ . ,Ή· 
ΘειαΤος,δ·iθληηj, , 'Αρ"(ιtο, . (oiί,. 
Θειαντιός, -όδος, 'ij (χ, Θειοντ/ς, Χ. 

_/νη)' θιι"(. θιΙοιντο,. 
ΘεΙος, -οντος, δ' βOlα. ΆααυρΙαι,
ΘεΤ60ι, οιι· ciντΙ'Θr'\60ι. 
Θειοδόμος, -οντος, δ·βαια. Δρυόπων. 
Θεισόο, 'ij. πόλ .• ΑρχαιδΙαι,. 
Θειώδας,-ο, δ' ,ιλόα . 8Χ ΛοιοδιχιΙαι, . 
Θέλδα, 'II~ πόλο ΙΙιαοποταιμΙαι,. 
Θελμινισσός, 'ij. π6λ. ΣυρΙοι,. 
~λξινόη, 'ij. μΙCΙΙ 'tciv 4: ΙΙρχ . Moυαaν. 
Θελξ/ων, -ονος, δ' βαια. Σιχυωνο,. 
Θέλπouσo.'II· πόλ.'ΑρχcιιΙ·lδν.ΝUμφη,. 
ΘεμελΙΟϋχος, δ' 'πΙθ. Ποσιιδωνο,. 
Θέμις, '*ι ' θu"(.ΟUρ.χ.l.'fj,Ιμή.'ΑτχΙαοu. 
ΘεμΙσκυΡο, '11 (χ.-ύρο)·ποτ. Πόντου, 

xαιθίδρcι • ΑμOlΙ;;6νων. 
Θεμισκύρειος δκρο,'ΙΙ·ciχρσιτ.ΠόντOll 

(Ιλλlll, Ήρόκλεισν). 
Θεμιστο'{6Ρος,-ο, δ' Έ,I,ίσι~ αυΥΥΡ. 
Θεμ/στιος, δ' πιiππo, Πυθίοιι, ΑΙτιν.1 

αοφιατij, Χ. ρΥιτωρ. 
Θεμιστο'{ένης,δ' Ιατοριοτρ.8χΣιιραιχ. 
ΘεμισΤOKλrις,δ' πιρΙφ.αΤΡCΙΙτ.K,ΠOλl τ. 

·Αθην. Ι Χ. Ι. ' 
Θεμιστ ονόη, 'ΙΙ·θυτ.Κ Υι!lχο"σόΙ;; . Κ όχν. 
Θεμιστώ,-οϋς,'ij·μιι:ιτωvΝηρηΙIJ.\ χ.l. 
ΘεμΙσων,-ωνος,δ' τύρ.'Ε~ιτ::ιί2.lβι:ια. 

Κόπρου Ι πιρΙφ. /ΟΙ1:r-'ό;; Ι χ , 11. 
Θεμισώνιον,1:ό·πόλ. Πιαιδ.Υι Φριι"(Ιαι" 
Θέμμη, '*ι' πόλ. 'AρOlδΙcι,. 
Θενο/, CΙΙ (11. Θέννοι)' π6λ . Κρήτη,. 
Θεο'{ε/τwν,δ·θηδcιιtο"προ!χτ.ΦιλΙππ. 
Θεo'{ένης,-O\Jς,δΊι,των SOτιιρΙΙννlιιν. 
Θεό'{νητος,δ·χlιιμ.ποιη1:'ij;;I'Ολuμπιο-

νΙχη, "Αί"(Ινη,. 
l!tο'{νις,-ιΟΟς,δ' "(Vlιιμ.ποι.'ΧΜι"(ΙΙρ.l 

ιι, tciv 30 τιιρ. Ι τραιΥ. πο! . Ι Χ. Ι. 
Θεo'{oνΙo,fι·τΙτλo'ΠOιήμαι1:.Ήσιόδoιι. 
Θεοδ6μoc;,· αντος, δ' ιξ;; 'tciv ft"(dV1:. 
Θεοδέκτης,-ou,δ' φιλόα., ρΥιτ . χ , ποι. 
ΘεοδοσΙα,",.πόλ . Tι:ιιιριx~;; Χιραονήα. 
Θεοδόσιος,δ·ΙΙαιθημcιτ.hIk8.1 rPIIμo 

μι:ιτ. 'Aλ"cινδρ. ' 
Θεοδοσιοίιπολις,-εως, '*Ι·.6λ: "'ρμn. 
ΘεoδόΤoc;,δΌΤΡCΙ1:: Αντιόχ •• βcια .1Ioρ. 
Θεσδότη,,*IΊ"ρΙφ.'τιιιΙΡcι'ν ·A~", 

ίριιιμινη • Aλxιδιlf.δoυ. 
Θεόδοτος,δ' 'π8ν. Ιρχ.' Α'.lρ""τ.lχ. L 
Θεoδωρ/δας,-o,δ·1Iιι~cιxoόo.πoιη-τ~ 
Θεoδι..ιρΙς,· /δας,,II·φαιpμcιxΙ;; ,χ Μίμν. 
Θεόδwρoς,δ·η.ιρx·Iν· ..... lτΡCΙy.πoι •• 

8cιύμας-8otίδιππoς 

φlλόα.Κιιρην. Ι πιρΙφ. lΙποχρ.lχ. Ι. 
Θεόκλεια, f( .1:αιΙρOl ίν Άθήναιι,. 
ΘεOKλrις,δΎλύΠ1:.ίxΣπιiΡ1: , IΠOI.lx.l1. 
ΘέΟΚλος,δ' ΜιασΥινlο, μciντις;. 
Θεσκλύμενος,δ·μιΧντ.ίξ· Αρ"(οιις;lχ. Ι. 
Θεόκοσμος, δ' "(ΛUπ'1:Yl' Με"(οιριύ, . 
ΘεοκρΙνης,-ους,δ· lΙποχρ.1:ΡOl"(. 4ν' Αθ. 

,Θε6κριτσς,δ·πιρΙφ.βοιιχολ.ποl.'1 χ. Ι. 
Θεόλυτος, δ' των ΆxαιρνΙΙνaιν τι;;. 
ΘεόμανδΡος,δ' αοφισ1:Υις; KupJjvcιfo" 
Θεομήστωρ, -ορος, δ' τόρ. ΣιiμOIl . 
Θεόμνηστος,δΎλόΠ1:η, ίΧ ΣιiρlJιlllν. 
Θεονόη,'ij ' θu"(.Πρω,jω,χ.Φοιμμ:tθη;;. 
Θεσξένιος, δ' ίπΙθ . 'Aιtόλλωνoς;. 
Θεόξενος,δ'συ"("(ρ.Ιατορ.του'ΑνOlχΙΙρ. 
Θεόπσμπoc;,δ·uΙ.ΝΙΧciνδρ.,βOlσ. ΣπΙΙρτ. 

Ι πιρΙφ.Ια1:0ΡIΟΥρ .Χtο~ Ι χ, Ι , 
Θεόπη,'ΙΙ·μΙΟΙ1:ιίΙν3θΙΙΥOl1:. τoiίΆθ ,Λιω. , 

1:ιίΙν θτισιαισθε '.σω ,ι Ι)πίρ τη, πόλιω •. 
Θεούπολις, i ( fι έν Σ'ιι~Ιq.' Αντ:όχιιOl. 
Θεότιμσς,δ'ΛσιχιlΙσιφ. ,φιλ .θεό"(νιδο,. 
Θεοφόνη , fι' θΙΙΥ. Bιαιiλ τοιι. 
Θεοφόνης,δ·ποι.χ. Ιστορ.,ίΧ Μιιτιλήν. 
Θεοφόνιcς, δ' ποτ. Μ. Άσ Ισις; , 
Θεόφιλος,δ· IΟΙ1:ρ .χ .χωμ.ποι.'ΕπιδOlόρ , 
Θεόφροοτος,δ'έπών.Ιρχ.' Αθ. \ΠδρΙφ. 

φιλόα. Ι Χ . 11. 
Θεόχρηστος, δ' Κιιρην, ΌλτιμπιονΙχ. 
Θερόμ6ω, "ι' πόλο Μοιχιδ. ΠοιλλΥινη;;. 

,Θερόπνη,"ι·θτι"( ,Λίλι"(. II=Θερόπναι. 
Θερόπναι, αιΙ' πολΙχνη AIIxIllVIXfj,. 
Θέρμο, τΙΙ' πc5λ. ΑΙτωλΙοι,. 
Θέρμαι, cιΙ· πόλ. ΣιχsλΙαι;;. (Χ,,;;Ι . 
ΘερμαΤος κόλπος,δ 'ΙθιρμσιΥχ. (θlνΙ
Θέρμη,'ΙΙ'πόλ .Μοιχιδ., f,inaL 1:,etaJvIx'lj 
ΘερμησΙα, '11. ίπΙθ . ΔΥιμητρο;; . 
Θέρμιος, δ' ίπΙθ. Άπόλλω',ο,. 
Θέρμισσα,'ΙΙ' μΙοι των Λ ι πιΧ:;ων νΥιαlll .. , 
Θέρμoν,-τό(x.-oς,fι)=Θέρμα. 
Θερμοπύλαι,αιί'τi otavi τω ,ι θερμοπ 
Θέρμου8ις,j, ' ίπΙθ.Wlσι~ο.πOlρ·ΑίτυΠ1: 
Θέρμuδρo"ά (χ.-ύδροι,οιΙ)· λιμ , Μίν 

δου ίν Ρόδφ. 
Θερμώδων ,-οντος,δ·ΠΟ1:. Κ οιππOlδοχ. 

Ι ποτ. ΒοιωτΙοι,. 
Θέρμων,-ωνος,δ·τωνΣπαιρτιOlτω,ιτι •. 
Θερσα'{όρας,-ο, δ' ΛοιμΦ:ΙΙΧYj'lό, ποι
Θέρσανδρσς,δ' υΙ lloAuvaIxc;uI; Ι υι. 

Σισuφοu \ Χ. Ι. 
ΘερσΙλοχας,δ' ιι;; tciv ίπ ια. ΛιιχΙων. 
Θέρσlος,δ' νιχ. l1ρμOlτοδρ . , θισα2λός; . 
Θέρσιππος,δ'Μα;χεδών,ατOlλιΙ, ύπ~M. 

'Aλι,ι:iνδpoυ πρός; AOIf lltOY. 
ΘερσΤται, ΟΙ'I8νο;; οlχοθν j'/(aIt2vIq., 
ΘερσΙτης,δ' υΙ:Α"(ρ(οιι, δ διισιιδίστιι-

ρο; oτciv Έλλ Υινων. 
Θεσμ/α, "ι' ίπΙθ. ΔΥιμη1:ΡΟ, . 
Θεσμ0φ6ρια,1:ΙΙ " ορτ.θισμΙΟΙ"!Ρτ'μ. 
Θεσμoφσριόζσυσaι,OIΙ' τΙτλο, ιcωμ-

φδΙcι, ΆριστοφιΧνοιι,. 
ΘεσμσφόρΘς., δ' ίπΙθ.· Αρτίμιδο,. 
Θέσπεια, '11. θΙΙΥ. Άαιιιποί). 
Θεσπιόδaι,oΙ' οΙ 52ιιι.·ΗραιΧΛ. h τ 'ν 

50 θΤΙΥαιτ. θιαπιοί). 
Θεσπιόδες, cιΙ· 'πΙθ. Moυαιlν. 
Θεσπια/, cιΙ' πόλο ΒοιωτΙαι;;. 
Θεσπιός, -όδσς, '11. δν. 'τOlΙpcι,. 
Θέσπιος,δ'τιΙ:Εριχθιlll" "ι"( . θιαπιtlν. 
Θέσπις,-ιδος,δ' τρcιy. ποl. Ι αιίιλητή~. 
ΘεσπρωτΙα,'ΙΙ(χ. -τ/ς, -Ιδος)' ίπOlρx!cι 

ΉπιΙρου. 
Θεσπρωτο/,ΟΙΌΙxιlτ.-τfj;;ίνΉπ.θιαπρ. 
Θεσπρωτός,δΊΣ;; oςci)v υι.ΛιιχΙΙον \βOlσ. 
Θεσσαλ/α,"ι·ίπcιιρχ.'Bλλlf.δo,. I'Ηπιι. 
θεσσαλlσKoς, δ' oτciv θηδαιΙων 1:Ι'. 
ΘεσσαλιQτις, -ιδος, '1ι' μΙcι -τιlν 4 

'πcιpχι8ν .cιλ. θ8σαcιλΙcι,. 

ΘεσσaλOν/Kη, "ι' 'uy. ΦιλΙππου, o6t, 
KOIσαιiνlJρoιι \ '11 πόλο θισ ] .. Ιχη. 

Θεσσαλός, δ' ιιι. ΉραιΧλ. Χ. Χοιλχιό-
πη, Ι τιΙ. ΑΣμονος; Ι ιιι. ΊΙΙαον.lχ. ιι 

Θέαταλος, δ' ιιΙ. Ήροιχλίοιι,. 
Θεστ/α. ,11' πόλο ΑI1:ωλΙαι,. 
Θεστιόδης,.ου,δ·ιιι.θια1:Ιοτι,·Ιφιχλο, 
θεστιός; -όδος, ,11' θιι"(. θιατΙοιι, '11 

ΆλθOlΙσι. 
Θέστιος, δ' ιιι. "Αριω, χ , 'ηJiIIVcio. 

αης;, «πόΥ. Ά"(Υινσρίι,. 
ΘεστορΙδης,δ 'ιιι.θ'ατορο"δ Kι:iλχαι,. 
Θέστυλις, . ιδος, ,11' δν. δούλη,. ' 
Θέστωρ, .ορος, δ' ιιι. "Ιδμονο" ιι, 

1:ιίΙν 'ApyoVIIuoτciv Ι 11. Ι. 
Θετ/δειον, w (χ. -ιον)' νcι. 86τιδο;; 

ίν θιασαιλ. 
Θέτις, ·ιδος, "ι' ΝηρηΙ" μΥι. Άχιλλ. 
Θείι8, δ (Χ. Θό8, Χ. Θaoύτ)' δ ~Eρ' 

μfj, oςci)v ΑΙτυπτΙων . 

θέων, ·ωνος, δ' Ι;;ιιι"(ρ , έΧ Σιiμoιι \ δν_ 
διOlφ. φιλοα. Ι 11. Ι. 

θέωρος, δ' ·Aθην.,πιριδόητ.lJιdι t'ijv 
ίπιορχΙοιν. 

ΘiΊ6aI, αιΙ · πόλο ΑΙΥ6Π1:ΟΙΙ Ι πόλ.Βοιω · 
τΙα, Ι Χ. ΙΙ. . 

Θη60lεύς, -έως, δ' eJjtiιxto,. 
Θη60Τς, -/δος, ,11' σιχ. ποΙημOl Ι 1:μ~' 

μαι Α/"(Uπτοu. 

Θήδη, ,11 ' θυ"(. Άσιιιποί) Ι θΙΙΥ. Προμηθ 
Ι πόλ. 1Ιυ9ΙΟΙ' Ι =Θ/'iδαι Ι χ. 4. 

Θη'{ανοΟσα, ,11' έρημόν.Μεσαην.1Ιόλπ. 
Θημακός, δ(Χ. ΘημακοΙ. (.!) · δη.'Αττ. 
Θήνσ, τ( π6λ. ΠοιλOlιατΙνη, . 
Θήρα, "ι' μΙοι tci)v ΣπορΙΙlJlιιν Ι πόλο 

Πι:ιλοιια1:(νη, ' 
Θηραμένης, -ους, δ' οτραι τ. χ. δημ-

01"(. Άθην. Ι Λcιxιδcιtμόνιός; 1:ις;. 
Θήρας, -ο, δ' cin6-y. Τισαιμενο 5 . 
Θηραα/α, "ι' νησΙ;; παιρά 'tr,v ΚρΥιτην 
Θηρευς, ·έως, δ' ιιι. Οlνίω, Χ. Άλ-

θαιΙιχ, Ι Χ. Ι. 
ΘηρικΜς, ·touc;, δ' 'πΦν. ΙΙρχ. Άθ. 1 

κο"Ινθ. xιΡCΙμι6,. 
Θηρ/μαχος, δ' ΤΙΙ Ήρσιχλ. 11. Μι"(ΙΙ-

ΡΟΙ_ Ι Κ. Ι. 
ΘηριππΙδης, δ' ,πΙ τροπο, τοΟ Δημοαθ. 
Θrιρις, -ιος, 6' υl. 'Αριατσι!"ιι, ΚρΥις;. 
Θηρώ, οϋς, '*Ι. ~ρoφό, • Αριω, Ι θιι"( , 

Φόλcιvτo" 
Θήρων, -ωνος, δ' τ6ρ. ΆχρΙΙ"(αιντσ;; 

Ι Υλόπτη, 'χ ΒοιωτΙοι,. 
Θησεύς, ·έως, δ' ~ρlll;; Χ. βαια. Άβην. 
Θήχης, δ' δρο, Πόντοτι. 
Θισ'{όλη,fι·νησ.1:ci)ν ίχδολων"Ιατρου. 
ΘΙι3ραχος, δ' Άθην. πολΙμOlρχο,. 
ΘΙι3ρων, -ωνος,δ (χ.Θ/μι3ρων)· α1:ΡOlΤ 

ΛcιχιδOlφοvΙaιν. 
ΘΙσ6η, "ι (11. ΘΙσ60ι, αιΙ)" κ6λ. Βοιω 

-τΙαι;; Ι Χ. νόμφη. 
ΘμοΟίς, 'ΙΙ·πόλ. ΑΙ"(ΙΙΠ1:0ΙΙ. 
ΘοαΙ, αιΙ·βρcιχΦδ.νησtδ.πιχρcιλ:ΑΧaιρv. 
Θόανα, 1:ι:ί 'πόλ .ΠΙ1:Ρ.' A.ιιoι~.I-Τύανα 
Θοοντιός,'ij·8UΥ.θ6αιντΟ,,'rψιπUλη. 
Θόας, -αντος, δ' βαια. KOIλυδcίlνo, Ι 

. βιχα.Λ ήμνου Ι βcιo. ΤαιυρΙδι;, \ χ.Ι. 
Θόη, '*Ι. θΙΙΥ. ·IhI. χ. Τηθόσ;; Ι ΝηρηΙ,
Θόλος,'ΙΙ (δ)' δημc5α. οΤχημι:ι διαιμoν~;; 

ΠΡΙΙ1:ΙΙνιlιιν Χ. Ι. 'ν ·Αθήναιι;;. 
εΛ.,ρa/, cιΙ· δ~μo, ·A1:-ΤΙX~;;. 
-Θορικός, δ (χ.Θόρ-)· μicι τciν 1~ 4ρχ 

π6λ. ·A1:1:Ιx~. 
Θόρναξ, ·ακος"δ· δρ. χ. xάl. Λαι\(ιιιν, 
Θόρνοξ, -σκσς, '''ι' αός. 'ΙαιΠΙ1:0θ. 
Θαύδημος, δ' Ιπών. Ιρχ. 'ν' Αθήναιι,. 
Θούδιππoc;, 4' ·Α8ην. χαι1:αιδιlcαισ8ιΙ, 

ιΙ;; 'ΙΙναι-τον μι-τdι -τοll ΦlιιχΙlιινο,. 



Θουκλt\ς, -έους, δ' ιτα:, στρcιτ, E~PQ' 
μί~oντoς; Ι χ, 11, 

Θούκριτος, δ' -Θεόκριτος, 
ΘουκυδΙδης, δ' δ πιρΙφ, Ιοτοριχό,1 

υι. ΙΙιλΥΙοΙου, oτρcι., ΆθΥΙν, Ι χ.Ι, 
Θούλη, -ΙΙ' ν~oo, 'Qxι" ΊoλcσνΙHcσ, 
Θούμαντις, -εως, δ' μιiντι~ • ΑθΥΙν, 
Θούμνα, -ΙΙ' πόλ, ΕΜ, 'AρcσtίΙcι" 
ΘουρΙα, ofj' ιτόλ, ΙΙιooYIνΙcσ~, 
ΘουρΙμαχος, δ' βcσo, Σιχυωνο" 
Θούριοι, οΙ' πό?-. Ίτcιλ, ΛιυxcινΙcι" 
Θουριόμαντις, -εως, δ' μιΧν.ι, 'ΑθΥΙν, 
Θούριος, δ' ιι, των rtoyιXv.wv, 
Θουφόνης,-ους,δ' ΆθΥΙν . φΙ,Κλίωνο" 
Θούφρασrος, δ' οοφιοτή, τι.' 
ΘΌWν, -ωνος, δ' ιΙ, .ων rLOYci~oτwv, 
Θ6ωσα, -ΙΙ. νόμΨΙJ .ι~, θυΎ, Φόρχυος;. 
Θοώτης"ου,δ' Χήρ, ΙΙενιοθ',ί. ΤροΙ,_ 
Θρςικη, 'ιι' Χ ώ. Ε!ίρώπΥΙ' Ι -ιι ίν 'AoIq:. 
Θρςικιον, .ό · Πβ~Ιoν πρό .ων epq:xICIIV 

πυλων ίν Bυ!;;cσvτΙφ, 

ΘρόμΒος, TJ' βλ, Θερόμ&.ι, 
Θ;;ζiξ, -ακάς, δ' xci •. epC#xYj, Ι ΘΡ{ι

κες, oΙ=ΆOΙCΣ.ιxό~ λcσό,. 
Θ;:ιοσιμένη λίμνη, "ι' βλ, Τροσιμένη, 
Θρόσιος, δ ' εΙ •• ων ίπιο. ΠCΣιόνων Ι 

μiν.ι. ax Κύπρου. 
ΘΡόσις, -ιδος, δ 'πcσ.'Oλυμπ. 'Αριο.οδ. 
Θρςισσα, -ΙΙ . θυΥ, • Aρι;ω~ Χ. TYjpijv'lj', 
Θροουόλκης, δ' -EH'ljV ΙΟ.ΟΡΙΟΎΡ. 
Θ,:;οούβουλος, δ ' .ύρ. ΙΙιλ ήτου Ι .ύρ_ 

Συ~cσx, Ι δ xcσ.cιλόocι, .ήν 'tQPCΙV
νΙ~CΣ των 30 Ι χ, Ι, 

Θρασυδοτος, δ' QL Άλιόcι, h Δ-cι-
pto.le'ljtίcσtQ. τις; Ι ΠυθιονΙΧΥΙς; Ι χ.1. 

Θρσσυκλης, -έους, δ' 'Ae'ljvcσtQ, τι,. 
Θροσύλαος,δ'θιοσ" πριixτωρ. ΦιλΙπ, 
Θρόσυλλος,δ(χ,-ούλος)' o,ρcσ • .'AΡΎ, 

Ι .Ι; .ων 10 O.ΡCΣ •. _ν 'ΑΡΎιν, Ι Χ./ί. 
Θρσσύλoxoς,δ'πριixτωρ .ΦιλΙππ,lx.lI. 
Θρούμοχος, δ' οοφιοτΤι, ίΧ Xcσ).XYιδ, 
Θροουμήδης, ,ους, δ' υι. Νίο.σρ.,; Ι 

Υλ ιίΠΤΥΙς; ίΧ llcif-cu. 
ΘροσυμηλΙδσς, -ο, δ' ΣπCΣΡ" νcιύcσρχ, 
Θρσσύμηλος, δ' 'ιινΙσχο; Σ~ΡΠ'lj~όν., •. 
Θρόοων,-ωνος,δ" Αθψ.,ιιιΙΦιλΙππου. 
Θρσσώνδος, -ο, δ' .ω·, θη15ιιίων 'Ι~. 
ΘροσωνίΟΟς, ' α, δ' ΉλΕισ; tYjμοχρci· 

''j' Ι πλσιίοισ; έκ Κορί·,θου. 
Θρσϋστος, -1;(χ. , στόν, τό)'κώ, ·Ηλιδ. 
ΘρεψΙππας, δ (κ. ΘρέΨιππος)' υι. 

'Bρcσκλ. XCΣΙ μιιiς; .ων θεοπιιΧδων. 

ΘρΙο, -ιι (Χ. ΘρΤΟ, Χ. ΘριοΙ, cσΙ)· χωρ. 
Χ. ~i'ιμ. 'Α ηιxi'ι, Ι θ;ιιiΟlcν πl~Ιoν 
Ι θριιΧσιιχι πύλcσι (τΙ ΔΙπυλονί. 

ΘριοΙ, cσΙ' νύμφ~ι Πcσρνcσoσoiί . 
ΘρινοκΙς, ή(άΗΙΤ ρινοκρίΟ)'ήΣΙ1lsλΙcι 
Θριοϋς, -οΟντος, 'i( πόί .. 'ΑΧCΣtCΣς;, 
Θρόνιον, τό' JtGA, ΈπιχνΥίμιδΙων Δ-ο-

xρω~ Ι πόλο θι;σπρωτΙcσ~ . 
Θρόνοι, σΙ' πόλ, Χ. cixpw., Κόπρου, 
Θρυ6εσσα, 1( ΙίντΙ Θρύον. 
Θρύον, τό 'πόλ .·Ηλιδσς(χ.Θρυόεσσα). 
ΘυαμΙα, -ΙΙ' πόλ, χ, φ;;oιίρ.ΣιxυωνΙcσ" 
Θύομις, -ιδος, δ' ΠΟ'. ΉπιΙρου, 
Θύομος, δ' δρ, Ήπείρου, 
Θυότειρο, τιχ' πόλο ΛυδΙcσ" 
θυέστης; -ου, δ' υι.Πίλoπ.,πcσ.ΛΤΎΙo8, 
ΘυΤα, ή'θυΎ'Κ Υίφισου Ιπιριοχή Διλφων, 
Θύλακος, δ' Υλιίπ.'Ij' 'Ι'. 
ΘυμορΙδης, δ' Πυθcσyόρ.ίx TιXρcσν.oς;, 
ΘυμθρσΤος, δ·aπΙθ . ' Aπόλ. ΙI!Ι~ Tριilων, 
Θύμ6ρaρα, .i· πόλ ο ΛυδΙιx~, 
Θύμ(jρη, -ΙΙ. πολΙχνΥΙ Τρφciδο," 
Θι'μ6ρΙα, ofj' χώμ'j KcσpΙcι~. 
Θύμ(jριoν, .ό· πόλο ΦρυΎΙcι., 
Θύμδριος, δ' πο., Τρφciδο" 

80uκΑiiς-'IcpάnoAIς 

Θύμδρις,-εως, "ι·νόμφΥΙ.,;ις;, μ-/j.ΠCΣνό, 
Ι ΠΥΙΎή ΣικιλΙCΣς;. 

ΘυμΙλος, δ' ΎλόΠΤΥΙς; τι, . 
Θυμοιτόδαι, οΙ' δi'jμο, 'A.oτtxfj" 
ΘυμοΙτης, -ου, δ' ιipχ, βCΣσ.'Aτ •. lx.!. 
Θυμοκλης, -έους, δ' ίπιγΡCΣμμCΣΤOΠ. 
Θυμοχόρης,-ouς,δ' o.pcσ • . 'AθYIνcσΙo" 
Θυμώνδσς, -ο, δ' υΙός ΙΙΙν.οι;ος;. 
Θυνηίς νrισoς, -ΙΙ ' βλ. ΘUνΙo νησος, 
ΘυνΙα, -fI- βορ. ΠOΙPCΣλΙCΣ BιθυνΙcσ,. 
ΘυνΙα νησος, TJ' vi'jo. θΡC#χYjς;, ίπΙ .ου 

, E'}~IIΙνoυ Πόντου. 
ΘUνιός, -όδος, 'ιι ' ιiχρω •. χ.λιμ.θρc#χ. 
ΘυνοΙ, οΙ ' θρq:χΙΧόν Ιθνο" 
ΘΟος,δ·ΠCΣφλCΣΎ·διοιΙS,ίπΙπολuφCΣΎΙq:. 
ΘυΡσΤΟζ, δ' εΙ, .ιίιν υι. .ου Auxciovo~. 
Θυρέα, -ΙΙ. πόλο Χ. χώ. ΆΡΎολιδο., 
Θυρεό τις, -ιδος, -fI'nep! t'ij',θuι;ίCΣνχ ώ. 
Θυ~εύς,-έως,δ ' υΙ , Oί ',έω:; κ.' AλθcσΙcσ,. 
ΘυρΙδες, CΣΙ' ιiπότoμo. IIxρcι ΠCΣpιX.ό 

ιiκp,Tcσίνcσpoν (νυν Κό60 Γρόσοο) , 
Θύριον, .ό' πόλ, 'AκcσpνcσνΙcσι;, 
ΘύΡσις, · ιδος, δ' δν . βουΧ6λοιι, 
Θύρσος, δ' Πυθ~yόρ!ιό, .ις;, 
Θϋς, Υιν . Θυός, δ ' βcσσ, ΠcσφλcσyoνΙcσ:;. 
Θυσσαγέται, oΙ ·'Aσιcστ.Ιθνo, Σcσρμcστ . 
Θυσσός, -00, -ιι- πόλ ο McσxδδoνΙcσ~, 
Θύοτρσς, TJ ' πόλ ο 'Αφριχή., 
ΘUτεToν, .ό· μaρo, .ου KιρρcσΙσυ πι-

δΙου ίν ΦωΧΙδι, 

Θυωνεύς, -έως, δ' ul.Bixxou, πcι .θό-
cιν.o" βcσo. νήσου Λίotίoυ, 

Θυώνη, -ΙΙ. -ιι ΣιμίλΥΙ, 
Θυώνιχος, δ' Σικιλός; τι" 
Θώ8' βλ, Θε08. 
ΘWKνεια, -ιι (κ.ΘωκνΙα)' n6A.'Apxcιl>. 
Θώκνος, δ' υΙό, ΛυχιΧονος;. 
Θών, Ύιν, Θώνος, δ' βcιo_ ΑΙγόπ.ου . 
Θώνις, -ιος, δ'=ΘWν, 
Θώνις, -ιος, "ι' πόλο ΑΙΎόπ.ου. 
ΘωνΤτις, -ιδος, 'ιι' λΙμνη ΆρμινΙcσ~, 
Θώνος, δ' δ ΣcσpIJcσνιXπcσλo., 
Θώρσξ, -OKOC;, δ' θι;σσcσλό •• ις;,ιiπόy. 

ΆλιυCΣδωνΙστρoι •. Σπι.ιρτιcσ •. lx.li. 
ΘωpuKίων, -ωνος, δ' Άθ'ljν. τιλώνη, 

ίν ΑίΥΙνΊι, 
ΘωσπΙα, -ΙΙ. πόλο 'AρμIIνΙcσ~. 
Θωσπττις λΙμνη, -ΙΙ' ίν 'ΑρμινΙ" 

Ία6aδloυ νηοος, ~. vfjoo, 'AoΙcι~, 
ΊόβΡουδα, ofj' πόλ, ΚοΙλΥΙ' ΣυρΙcι" 
ΊOdώK, δ' ΠΟ'. ΠoιλcσιστΙνης;, 
Ίόδερα, -ΙΙ. πόλι ΔCΣλμCΣ.ΙCΣ" 
Ίόδμων, -ονος, δ' ιδπορΌ, ΕιΧμιος;, 
Ίόζυγες, οΙ ' Εθ" Ο; ΣcσρμoιτΙoις. 
Ίόθριππο, τά.(κ,-Ιππη,-fI)'πόλ.' AρoιtίΙcσ,. 
Ίοινώ, -οΟς, -ΙΙ . θυΥ. Φόρχυο" 
"Ιοιρσ, -ΙΙ . μΙοι .ων Ν"ΙΡΥΙΙδων, 
·Ιοκχος, δ' ίπΙθ. BXκχo~. 
Ίόλεμος,δ·υι.' Απόλλ.,έλεΥιιοιΧόι; ΠΟΙ. 
Ίόλμενος, δ' υι." Αρεω; Χ.' Αοτuόχ'lj' . 
'lόλuσος,δ·υΙ.ΚεΡχiφου,ιiπό-Υ,ΉλΙου. 
Ίολυσός, 1j' πόλ, Ρόδου, 
Ίόμβη, -ΙΙ' θυ-Υ, Πcσνός; Χ. 'HxoiJ" 
Ίόμ6λιχος, δ' NIIoπλcστωνιxό. φιλόο, 
Ίαμενός, δ' ιΙι; .ων ήρώων Tρo Ιcσ,. 
ΊαμΙδσι, οΙ' ιiπόΎ.'ΙιXμoυ, οίΧΟΥίν.μιΧν· 

-τ.ων ίν -HALIJL. 
'lαμνεΙα, -fI (Χ . ·Ια)· πόλ, ΦοινΙΧΥΙ'ό fι 

Ποιλιχισ-:;Ιντ;., 

·Ιαμος, δ' πιρΙφ, μιΧντιι;, υl.'Απόλλ, 
'Ιόνοοσα, -ΙΙ. μΙcσ των ΝΥΙΡΥΙΙδων, 
'Ιόνειρα, -ΙΙ' μΙcσ .6)ν 8υΎ' 'gx.IN'ljp'ljI" 
Ίόνθη, -ΙΙ' θυΎ 'Qxaoιv. χ, ΤΥΙθόο,. 
ΊανΙσκος, δ' βcιo, Σιxiιιiνoς;. 
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·Ιανος, δ (Χ. Ίανός)' θεό. Λοι.Ινων 
Ίαξόρτης, -ου, δ ' ΠΟ'. Σoyδιcσνη,. 
Ίόονες, οΙ ' κιχ., 'Α tτ, Χ, ΜΙΥιΧρων, 
ΊαπετιονΙδης, -ou, δ ' υι. 'Icσnl'toiί. 
Ίοπετιο ν Ις, -Ιδος, -ΙΙ' θΙΙΎ. Ίοιπε,ο υ , 
Ίοπετ6ς, δ' εΙ, των ΤιτιΧνων ,υ ι.οι}ροι-

νου κ . l'i'ι., πιχ . τιίlν Πf-ομYjθίω:;, Έ , 
πιμYjθsω~ Κ. ·Aτλ~ντo; Ι χ.Ii, 

Ίόποδες, οΙ' Ίλλιιρικόν εθ,lΟ" 
Ίόπυγες, οΙ ' xci'. ΊιxπυyΙ~ •. 
ΊοπυγΙα, -ΙΙ' έπιιρχΙcσ 'IτcσλΙcσς;. 
ΊοπυγΙο δκρο, -ΙΙ . ciΧΡωτ . Ί.cσλΙcσς. 
Ίόπυξ, -υγος, δ ' υι. ΔcσιδιXλoυ . 
Ίόρ6ας, -α , δ ' βcσo, τ~, ίν Άφρικ ~ 

I'cσι.oυλΙcσς . 

Ίορδόνης,δ=Ίόρδονος(πο • . ·Ηλ ~~, Ι. 
Ίόρδανος, δ' βcσσ . Λυ~ ί ιx. , ΠΟΙ. 'Ομφi 

λ"l, Ι ποτ. ·Ηλιί:σ; κ. Κ,, 'ή'Τι:;. 
'Ιός, -όδος, "'·=Ίωνική. 
ΊοοαΙο, 'Ιι. κώμΥ; Άρχat ία:;. ' 
ΊασΙδης, -ou, δ ' υι. 'Ιάσο tl, δ Άμφίω'I, 
Ίοσικός κόλπος, δ ' δ πιιρά .ή ·ι'lιισόν 

τή. Κιιρ Ιιις κόλπο:;. 
Ίόσιος, δ-βιχσ .'Ορχομενοίψί , ΛυχοιίΡΥ · 
ΊοσΙων, , ωνος,δ'υι.Δι ό; κ , ' H λΞκτpcι. , 
ΊοσονΙο άκρο, TJ ' ιixp .EUΞ, :ν.Πόντoυ . 
Ίοοόνιον δρος, .ό· δΙ'. Μ'ιjδΙcx;:. 
Ίασσς, δ' υι.-ΑΡΎου , nCΣ .'Ay ijvop·lx . i. 
"Ιοσος, "ι (Χ. Ίασσό:;ι' πόλο KcσpΙcσ:;. 
Ίοσώ, -ούς, ή' θυΥ_ ΆσxλYIπ ιoiί. 
Ίόσων, -ονος, δ' ιi ΡΧYIy όι; 'ApΎoνCΣΙΙ ' 

.ων Ι .ύρ, Φβpιίlν θiΞ~OCΣλ, Ι x.Ii. , 
Ίοτροκλης, ·έους,δ·πριΧκ.ωρ ΦιλΙπ-

που 5ν ΆΟήνοιις : Χ . /ί. 
Ίόχη, "ιΎύμφΥΙ σύντροφο:;Πιροι:ρόνΥΙς;. 
Ίαωλκός, -ΙΙ '=-Ίωλκός, 
Ίόων, -ονος, δ' ποτ, ΠιοιΧ-τιδος; Ι x.1i. 
Ί6όνωλις, -ιος, δ' πcι:HρcσxλιΙIJoυ,ίχ 

KcσρΙι.ι., 
·16ηρ, -ηρος, δ' ποτ, 'lΙSYIΡΙCΣ~. 
Ί6ηρΙα, -ΙΙ' 'ΙσΠCΣνΙcι Ι -ιι μι.CΣ;ίι Κολ-

χΙδος; χ, 'Αρμιν. χώpcι, 

"Ιβυκος, δ ' λυρ. ΠΟΙ'ljτής ίχ Pr,ΎΙου. 
"Ιγ'ι'ονοι, οΙ, έθνο, 'I.CΣλ , (ΛΙΥυρεςl. 
ΊΟΟΙο, 'iJ' θυΎ. ACΣ?~civou Ι έπίθ. KυΙSί-

λης Ι νιίμφ'lj 'Ι'. 
Ίooτoς,δ 'x'ή Γ- υ~ ΤρώωνJυΙ .ΠciΡιδ·lχ·li. 
"ΙΟΟκος, δ (-ιι). πόλ ο epq:x. χε:-σον, 
Ίδόλιον, .ό' ciXPW',. χ. πόλο K,jnpou. 
Ίδόνθυρσος, δ' βCΣO. Σχυθων. 
·Ιδσς, ·α, ~' υι. 'ΑφCΣρeως, ίΧ Μεσσήν. , 

ιΙς;'AΡΎ!,νcσυ.lε!; 'tων υΙ ,ΑίΥύπ.lχ .i. 
-Ιδη, 1j' θυΥ. Μιλισσέω;, ΤFΟ,l,ός Δ ιό ; Ι 

θυΎ, Koρό6cσντoς, μη, ΜΙνωο;; Ι δρ, 
Κρ'ή.Τι\; , ΦρυYΙCΣς, 

Ίδεύς, -έως, δ ' u!. θ_οτ., β~σ, Α:τωλ, 
"Ιδμων, -ονος, δ ' υι. Άπόλλ ., μcivτις 

Ι υι. ΑΙγύπτου, 
ΊδομενοΙ, cσΙ (6λ.χ.ΕΙδομένη) · ΙJ ,J ο λό· 

φοι πoιρι'L τήν Άμι)ΡCΣy.Ιιιν 'Axcσpν , 
Ίδομενεύς, -έως, δ ' υΙ . Δευκ~λ. χ.εγ-

Υον.ΜΙ·/ωο. Ι ε Ι ;; των υΙ. Όfιtίμοu . 
Ίδομένη, ή ' =Είδομένη, ItOA.Mcσxs1J. 
Ίδούι3εδα, 1,' δρ. ΊσπcσνΙ~~. 
Ίδοuμ::JΙΟ, -Ι( χώ, Ίoυ~cσΙ~;. 
Ίδριός, -όδος, -fI ' χώ, χ ,πC:λ.ΦρυΎΙCΙ,. 
Ίδριεύ;;, -έως, (Χ . Ίδρ-)' βcσo. KcσpΙcσς;, 
Ίδυίο, 'ij' θυ-y.'S;Ικ " oύζ.AΙ'ή •. βCΣσ.Ko].χ, 
Ίερό,TJ~νησο,)' μΙcσ τωνΛιπά.ρ,ΙμΙcσ των 

Aίy~υoων i μΙcι. .ιίιν ΣπoριX~ων, 
Ίερόκων ν,ησος,'ij' vi'jo.noιpcσA.'Apcιtί, 
Ίερόκων πόλις, -1;' πόλ, Α!Ύύπτου. 
ΊεραμαΙ, cιΙ' πόλ, KcσρΙcσ •. 
'1ερσμένης, -ους, δ' ll'p0'lj'. 
'Ιέραξ, -οκος, δ' νcσιίcσ; xσ~ Λcσx.~cιιμ. 
Ίερόπολις, -εως, TJ ' πόλ, ΦρυΎΙcι,. 

πόλ:' ΣυρΙcι,. 
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,1ερόπυδνα,fι (Χ. -υτνα) ·πόλ.Κρή1:η,. 
'Iέρaσoc;, δ' ποτ. ΑιιχΙιχ •. 
ΊερεΤς, οΙ ' θισσιχλ. Ιθνο •• 
'1ι;ριχοΟς, -οΟντος, δ (Χ. 1εριχώ, 'ij)' 

πόλο ·Iou~ιxfιx •. 
'Iέρνη, 'ij' νηοος; 'lρλιι.νδΙιι.. 
Ίεροκαισόρεια, -Ij' πό).. ΛυδΙιι.,. 
'1ερόκλεια, 'ij' δν. 'τιι.Ι ~OΙ' Άθην. 
·1 εΡOKλrις,-έOυς,δ'μoίντ t;' Α θ.lίΧλιχτ. 

φιλόσ. Ι rPiIJiIiiI1:. Ι χ. ~. 
Ίερομνήμη, τΙ' θυΥ. Σιμ~δντo,. 
Ίερομνήμων, -ονος, δ' ίπών. Ιρχ. 

ίν Άθ"ljνοιl •. 
'ιερόν, τό' λόφο BIOuv. Ι ιixρ. 'lσπιι.ν . 
'Ιερόν δρας, τό' δρο. ΠόντοΙ) Ι δρο, 

θριι:χ. χιρσον. 

Ίεροσόλυμα, τοί· πόλο (π"ω1:. )Ίοuδιι.ι. 
'Icpoφwv, -ώντος, δΎιιύιι.ρχ.ος; Άθην. 
Ίέρων,-ι.ινος,δ·τUρ.ΣUΡιι.χοuσων Ι ιΙ. 

των 30 1:Up. Άθην. Ι Χ. Ι, 
Ίερώνυμος, δ' 'O).uμπιον. ί'· Ανδρουl 

φιλόσ. Ι σ1:Ριι.τ.Χ . ΙσΤΟρtοΥΡ. Ι 1<.1. 
'Ιέται, αιΙ' 'fpc;up. Σιχι>.ιιι.,. 
Ίηλυσ6ς, 'ij ' ιiν1:Ι Ίαλυσός. 
Ίήνuσoς, ,11' πόλο Πιιλιι.tστ, iι ΣuρΙαι,. 
Ίήπυγες, ΊηπυγΙα' δλ. Ίόπυγες, Ία-

πυγΙα. 
Ίήσων, ·ονος, δ' δλ. Ίόσων. 
Ίητρογ6ρης, δ' ίπΙσ. KtATjoto., ouv

ΙΡΥοί.η, Άρtστιι.Υόροu. 
Ίόογένης, . ους, δ' 1:οίμιό, τι,. 
Ί~ιμένης, .ους, δ' .τ, των 'ν ΤροΙ, 

AuxIUIY. 
Ίόόκη, 'ij' νησο, 'lονΙοΙ) πιλΙΙΥΟU,. 
·lθaKoς, δ' '''Ιρω, 'πών. 'lθΙΙχη •. 
Ί~αμόTρης, -ου, 6 (Χ. ·μΙτρης)· ΠΙρ· 

ση, νιι.υιι.ρχο,. 

ΊόuKλrις, ·έouς, δ ·'πών.Ιρχ.ίν Άθήν. 
Ί~μη,'Iι·φρoυρ.θι.,σιι.λ. Ι δρ.χ.φρουρ. 

ΚισσηνΙιι.,. 
ΊόωμΙα, "ι' 'πΙθ. Άθην!ς;. 
Ί~ωρΙα, ij' φρουρ. 'Αχιι.ρνιι.νΙιι., . 
Ίκαρ(α, fι'νηoo, Α!Υ.ΠΙι.. Ι δ9)μ.'ΑΤ1:I· 

χη, Ι ίπΙθ. 'ΑΡ1:Ιμtδο •. 
Ίκόριος, δ (Χ . -Ιων)' uί.Πιρο'ιΡΟU' , Ii· 

lΙιλ. Τυνδαί;;,ιω, πιι..lIη'ιιλ.!~;;.'A Η . 
Ίκαριώνη, -Ij. θUΥ.'lχαιρΙcu ,Πηνιλόπη. 
'IΚφομtνΙRπος,δ·1:Ι1:λ,~tιι.ι. ,ΛC;UΧΙ2.ν . 
Ίκαρος, δ' u!. Αιι.ιδαίλοΙ) ! Όλuμπιον. 

" ΊπιρηοΙιι.,. 
·Ικαρος, 'ιι' -Ij ν'/ίσ. Ίχιι.ρΙ2.1 νηο, Πιρ

. oixoi) Χόλποu. 
Ίκέσιος, δ' πιι.. ΑΙΟΥΙν. Ι !οιτρό, 'tt,. 
ΊκετaoνΙδης, δ' u!. 'ΙΧΙ1:αίφνο" 6 Κι · 

λαίνtππι:ι,. 
ΊKέτaς, -ο, δ' βαισ. 'Αρχιι.δΙιι.,. 
Ίκετόων, ·ωνος, δ' uι.Λιι.ομΙδ., ιiδ.λ. 

ΠΡt:iμοu, πιι. . Κιλιι.νΙπποu. 
'Ικέτης, ·ου, δ'1:ύρ.1:ων Σιχιλ.Λιον1:Ιν. 
·Ικιον διφον, 1:ό·liχρ. BaAy.roιλAfiI'. 
"Ικκος, ·ου, δ' σοφtΟ1:ΤΙ. ίΧ Ταίριι.ν1:Ο' 

Ι πύΧ1:η, " Έπtδ. Ι κ. ~. 
Ίιψόλιoc;. δ' tIXtmv '1:t' Ίθαικήοιο,. 
Ίκ6νιον, 1:ό' ΠΡΙU1:. AUKotO 'IIoι;. 
Ίκός, -1). ν,llΟΙ' ΑΙΥαιΙου , πλησ,ΣκUροu. 
Ίκόσιον, 1:ό' πόλο Koιupt 1:otvfoι,. 
Ίκ·τΙνος, 6' πιρΙφ. IipxttiK1:mv. 
Ίλόειρa, "Ι. 8UΥ. 'Απόλλ.κ. φlι.οδΙχη" 

συ~. ΚΙΙΟ1:ΟΡΟ; Ι ίπΙθ, Σιλ Υϊνης. 
·Ιλορις, -ιδος, -Ij' πόλο AUKfot.. . 
·lλορχος,δ·ιΙ, 1:ων 'ΕφόFων Σπ:iρτη,: 
·ιλας, .-0, δ' iντΙ Ίόλαος, διδ:iοχ. 

ΆΥτισιδ:iμοu 'ν τ~ ruμναιΟΤI1<iJ, 
ΊλόσαΡος, 6' βOLΟ . 'ΑραιδΙαι,. 
ΊλοττΙα, 'ιι' πόλο Kp~τη,. 
Ίλεργέτοι,οΙ (Κ. -έργητες)' 'lοιτ.Ι8ν . 
· t λερδa, "ι (Χ. -έρδα)Ίτόλ. Τιι.ρρ. 'Ιοποιν. 

'Icpinuiva-Ίηηόιιouρσ 

Ίλεύς, ·έως, δ' ιiντί 'Οϊλεύς. 
Ίλιάς,-όδος,Τ/,τό π.;;Ιφ ,ποΙημοιΌμήρ. 
Ίλιεύς, ·έι:χ;, δ' καί1:. ΊλΙου, 
Ίλιοκολώνη, 'ij' χώ, Tρφαίδo~. 
·lλιον,1:ό (x.·lλιoς,'Iι) ' lJιίo πόλ.ΤρφΙΙΙJ. 
Ίλιονεύς, -έως, δ' u!. Φό;ιβαι 'ιτος;, ιΙ, 

τω., Τρώων Ι εΙ; των ut. Νιόδη,. 
·Ιλιος, 'Ιι . δλ. ·Ιλιον, τό. 
ΊλΙπα, ·ος, -1) . πόλο ΊοπαινΙοις;. 
Ίλισσιόδες, οιΙ' ίπΙθ, Κουσων. 
Ίλισσός, (Κ. '1λ·)· ποτ. Ά1:τιχης;. 
Ίλλυρία, ή' χώ, E~ρώπης;. 
Ίλλυριός, δ' ιι!. Κ:iδμου Χ. 'ΛρμονΙοις;. 
Ίλος, 6' υ!. Αιι.ρδαίνου, βοισ. Aoιρδ~νΙoι, 

Ι υ!. Τρωός; Ι κ. Ι. 
Ίλούργειο,-Ι)(κ.-γΙα Χ. -γΙς)Ίτόλ:Ιοπ, 
ΊμαΤος, δ' ΠΙρση; Ο'tι;ctτηΥός;. 
"Ιμαον δρας, 1:ό (Κ. ·Iμaoς, 6, 1<. 

·αΤον, τό)' δρ. 'ΛσΙοι, . 
·Ιμ6ραμος, δ' ίπΙθ. Έρμ06 ίν Κοιρ(ιι:, 
Ίμ6ρασΙα, 'ij. ίπΙ8. ·Ηραι,. 
·lμ6ρασΦς, δ' ΠΟ1: . Σαίμοιι . 
"lμ6ριος, δ' υΙ Μίντορος; ίκ ΚοιρΙιι.ς; , 
·lμ6ρος,δ .. ι, των πct Ιδων τοίι Α!ΥύΠ1:. 
·lμ6ρος, 'ιι' νήσο, τr.ιίί A!YiIIou. 
Ίμέρα, 'Ιι. πόλο ΣlχιλΙοι,. 
Ίμερατον, τό' πόλ. θριjKη,. 
ΊμεραΤος, δ' liδελ.Αημητρ .Φοιληρ6ιuς;. 

. '1μέρας, '0, δ' ποτ, ΣtΚΙ).Ιαι,. 
'lμέριος,δ'Υραιμμ .κ .οοφιοτ.ίκΠρούοη,. 
Ίμεύσιμος,δ· υι. Ίχαι;;!οΙ) K,Πι~ 160ΙOΙ" 
ΊμΙλKας,δ(y.,·lμΙλKων)·-'AμlλKaς. 
·Ιμμα, "" πόλ, ΣU" Ι2.ς;. [ποu , 
Ίμμάρσδος,6(Χ. · !μμαρoς)·ιιΙ.E~μόλ
Ίνόρως,δ · ;jιχσ. Α!Υ ιίπτ. ut. 'ιΤ.ιχμμητ(χ , 
ΊναχΙδης, ·ου, δ ' υΙ. 'ΙνιiχoI) Ι ΊναχΙ· 

δοι='ΑργεΙοι, 
ΊναχΙς, ,,ι(κ . Ίναχιώνη)' θυΥ. 'lvoίxou. 
·lναxoς,δ·υ !.'~κ!OIν " πιx . 'loii,1 δν. ΠΟΤ, 

ΆΡΥολ. Κ. ΆκιιρνοινΙοις;. 
Ίνδa6άρα, 'ij. πόλ ο 'l 'I ~tιίiv. 
ΊνδΙα, τ,( χ.'lνδική )'μιiyα: μί ;;ο.ΆοΙιι.ς;. 
'1νδός,δ' ποτ. Ίνιιικη; Ι ΠΟΤ. Και:;οΙοις;. 
Ί νδοσκυ~ία,-i"1J πβρα: ιι τοίιΊ v/Joux ώ~ιx. 
·Ινηοσο, '11 (χ,·lννησσαί· πόλο Σtχιλ. 
·Ιν"ισ, ΤΙ' πηΥΥ) τ ι; i ', e~q.x'tl . 
·lνσομ6ρες,οΙ(Χ. · οι) ·rιχλλιχόν Ιθνο,. 
Ίνταφέρνης,δ·.!~των7 ίπισ . Π.ρσιίiν. 
Ίντεμέλιοι,οΙ' Χαίτ .τή,ΊτΙΧλ. πόλ,Άλ-

δΙοΙ) ΊντιμιλΙου. 
Ίντεράμνο, τΙ' πόλ. Όμδρι x .ένιiν. '1 1:οιλ. 
'Iντερόμνιoν,τό'πόλ,O~6λσxων Λαι-τ/· 
ΊντερκατΙα,'Ιι·ιτόλ.Τιι.ρρOlχ:Ιοπ . [ου 
·Ινυκον, -τό (Χ. -ος)' πόλο Σ,χιλ/οι,. 
'1νώ,-οΟς,'ij·θUΥ. Κι:i1Jμοu κ:ΑρμονΙοις;. 
'IvWa, tιi' ΙΙορτΥ, πρό; 'ttμiJv Ίνο'ίίς;. 
·lνωπος,δ(χ.·πός)ΊtηΥ'iιχ.~λσ,iνΔijλφ. 
ΊξΙοι, οιΙ· χ.ωρ. Ρόa"u . 
·Ιξιος, δ' ίπΙθ. Άπόλλωνο,. 
ΊξΙων ,-ονος,δ ' βοισ.θιοοοιλΙοι"uΙ;' Αν-

τΙονο, Χ. Π.ριμήλη,. 

Ί6δaς,-a,δ'iκΝουμιδ " φ!λ . Πι:ιμπηιόQ. 
Ί06άτης, δ' βοιο. ΛιικΙαι,. 
Ίό6ης"οο,δ'υ Ι:Η ροιχλ.χ.μl!ς; θιοπιαί· 
Ί0610νός, δ' οιυτοχρ . Ρώμη,. (δο,. 
ΊοδόμεΙΟ,"ι(χ.·δόμα)'ΙΙριια: Ά8ην!" 
'1όεσσα, "ι' δν. Ιτιι.Ιραι" 
Ίοκόστη,"ι·8UΥ·lΙΙινοικΙIιι"οόl;.Αοιtou. 
Ίόι<αοτος, δ' uι. Α!όλοu. 
ΊολαΤδας, -ο, δ' οτριι.τ. θηδοιΙφν. 
Ίόλαος,δ(κ:lόλος)·uΙ.'ΙφΙΧλ. Ι ΟΤρ«1:. 

Καικιδόνφν Ι Χ. Ι. 
Ίόλη, -Ιι·8ΙΙΥ. βοιο. ΟΙχιιλΙιι, Εόρότοu. 
Ίόλλας,δ'- Ίόλaoς. 
Ίόνη, ij' μΙιι -τιίiν ΝηρηΙδιιιν. 
'Ιόνιος, ο, ον'δ -τη.'Ι06ς;IΊόνιος πόν-

τος ~ κόλπος IΊόνιον πέλαγος, 

Ίόπη,"ι ·θUΥ:ΙφΙΧλ'οu"οό~.θηο. Ι 8uy 
Α!όλοΙ) Ι πόλ ο Πιι.λοιtσtΙνη,. 

Ίόρος, δ' δρ. l'οιλλΙοι,. 
,10ρδ6νης, -00, δ' ποτ. Ίοuδιι.Ιοι,. 
·lος,-Ι)Ύi'jσ.Α!Υοι(οu,μΙοι τω'ιΣπoριilJων , 
'Ιός, 'ιι' φρουρ. ΛοιχεΙJιι.Ιμονο,. 
Ίου6ενάλιος,δ' Ρωμ. οctΤUΡ. ποιητή,. 
Ίoυγoύρ~ας, '0, δ' βιι.ο, ΝουμιδΙοι,. 
'ΙουδαΙα, ~. ίπαιρχ. Ποιλιι.ισ1:(νη,. 
ΊουερνΙα, "ι·=Ίέρνη. 
'10υλΙα,"ι ,θυy.A~y.x.oΙ)~.'AyρΙιτ. Ι χ.Ι. 
Ίουλιακόν, τό' πόλ, raPIioιvIoι" 
Ίοuλιανός,δ ·Ρωμ.ιι.Uτοχρ.l1ιr.ΑIΥUπτ. 

Ι φιλόο. Ι Χ. ιi. 
Ίουλιάς, ·όδας, "ι' πόλο riIAlAiII~,. 
Ίοολιούπολις, · εως, "ι' πόλο ΦFUΥ(ΟΙ" 
Ίούλιος, δ' δν. δ,οιφ. οιUτοχρ. Ρώμη,. 
'louλΙς, 'ij'πρφτ, νήσ.Κέω, παι.ΣtμωνΙΙJ. 
Ίουράσιος,δ(χ.Ίουρασσός)'='lόρας. 
ΊOυστJνoς, δ' Ρωμ. ΙΟΤΟΡΙΟΥΡ. 
'ΙοφWν,·Qντος,δ·ΤΡΟΙΥ.ποt,uΙ.Σοφοκλ . 
·Ιοψ,·οπος, δ' ΛOΙKΙ~. ~pως;. 
ΊπνοΙ,οΙ( χ.·lπ νοι)·οπήλ. τοίίΠ ηAIoulJp 
·Invoς,'ij (δ) ' πόλ. τιίiνΌ~oλων Λοχρων 
Ίπνοϋς, · οϋντος, δ' χωρ. Σαίμοu . 
Ίππαγόρας,-ou,6·ουΥΥραιφεU. τι;lχ ,ιi . 
Ίππάκρα, 'ij' πόλο Κιι.ρχηtόνο,. 
'1ππάλκιμος,δ(κ. ·lππαλκμος)·υΙ.Ί τω · 

νoίi,!yy . Bolω1: ,lυ!.Πίλoπ.ιΙ, ΆΡΥΟ ' 
νοιυτων. 

·Ιππανα, Τ, ( κ. ,αί) 'πόλ.Σtχιλ. 
Ίππορέτη, ή·θUΥ.ΚοιλλΙοu,σύ~' ΑλΧI6. 
Ίnπορrνος,δ'Σuριι.χ" πιι.. ΑΙωνο, Ι ui . 

Διονυ:ιΙι:ιΙ) το!! πρώ1:0U . 
·Ιππαρις, ·ιος, δ' ποτ. ΣιχιλΙοι,. 
Ίnπaρχlσ,"ι'ctll.λ.Κη1:Ροκλ . ,οU~, Kp:i· 
ΊππσρχΙδtιζ,δ · Πuθιι.Υ.iχPr;Υ , lτη>ο. 
·lππαρχος,δ·υΙ.ΠΙΙΟΙΟΤΡ.!'πών.lΙρχ . ί\ 

Άθήν. Ι τυρ. Ει}!SοΙαι, Ι Κ. Ι. 
·Ιππασος, δ' ΠΟΙ. lipyov." Ακτορο, Ι σΙ 

KTjuxo, Ι Χ. Ι . 
'1ππεύς, · έως,δ·u!. 'HPOΙKλIOU; χιιΙ ,fj, 

θεσπ ιαίδο, Πρ6χρlδο;, 
ΊππημολγοΙ, οΙ ' ΣκuθlΧόν Ιθνο,. 
ΊππΙα, "ι' ίπΙθ. Άθηνίi, . 
Ίππlας,·ου,δ· uι.ΠΙΙΟI1:Ρ. ! σοφtοτΤΙ, ί~ 

·Hλι~o, Ι Χ. Ι. 
·lππιος,δ ·ίπΙθ, Ποσιtδ. Ι ποτ.Μ.' AofOIs. 
Ίππ06ότοι,οΙ'ΟΙ lipto.oxp. ΧοιλχιtεΙς 
Ίπποδόμος, -οντος, 6' υι.'Αχελφου Ι 

aI;tcOvutonptoίIi' Ι ίιτών.~;;χ .ίνΆθ. 
Ίπποδόμεια, 'Ιι. euy. ΆΙJραίοτοΙ) Ι θυΥ · 

OΙνoμιioI) Ι 8υΥ. ΆΥχΙσου Ιχ. ιi . 
'1ππόδαμος,δ' ιiρχl-τ.Κtλ 'ήοιος; Ι Κ . ιi , 
Ίππόδετος, 6' ίπΙ8. 'HpctXHou; 
ΊπποδΙκη, "ι' μΙοι των Aαινoι~ων. 
'1ππόδρομος,δ' ul. Ήριι.χΑ.χ. τη, θ.· 

οπιοίδο, 'ΑνθΙππη,. 
Ίππ6ζυγος,δ·uΙΉριι.χΑ,χ. -τη,θιοιτιαί-

δο, ΊτίπoKpιi.1:,II" . 
Ίππ08όη, ij' μΙ~ .ων ΝηρηΙΙJων Ι μΙοι 

των Quy. ΠιλΙοΙ) Ι 1<.40. 
Ίnπό~οσς,δ·liπόΥ." Αρι.lνόθ.υΙΠρtαίμ. 

lιΙ, των υι. ΑΙΥύπτοΙ) Ι x.ιi. 
Ίππo~6ων, -ωντος, δ' υι. ΠοοιιlJ. Χ. 

'Αλόπη, Ι Χ. 11. 
'lππ08σωντΙς,'ij 'μιοιτωνΙ0q:uλ , 'Αττlχ, 
Ίπποκένταυροι,οΙ ' uι.'Ι'Ιc;ν.χ.Ν.φΙλ . 
ΊπποκλεΙδης"Οu,δ'υΙ,ΤtσΙΙδρι:ιu Ι x.~ . 
'lπποκλης, · έους,δ'Π'JθιονΙχ . θισσOl). . . 1 

'ΑθΤιν . νοιύαιρχ ο, Ι Χ. 11. 
·lπποΚλος,δ'ή .... μων Λ~μΨαίκοu. 
ΊππOKσρύστης,~oo, δ' βιι.ο, ΖπΙΙρτη; Ι 

ιΣ, .ων ut. ΑΙΥUπτοu. 
Ίπποκόρωνο, 1:4' Χιιιρ. Κ, 'ΑοΙοι, . 
Ίπποκορώνιον,1:ό' χΦρ. Kρήτη~. 
ΊππόKOUΡα, 'Ιι. πόλο 'lνδlκη,. 



Ίπποκ6ων, -ωντος, δ' βcι:o. ΣπOΙρ~YI' 
Ι x,i . Ι πo~. ΣιχιλΙαι,. 

Ίπποκρότη,1j'μΙcι: ~ων 50 θυγ.θεσπιoίi. 
Ίπποκρότης,·ους,δ·παι . Πι ισιστρΟΙτου 

lυι. Mιγι.ικλίoυ,Ιστ~cι:τ:Aθ"ljν.lδ πι· 
ΡΙ1" Ι αιτρός Ι χ. 11. 

Ίπποκρατ/δας, -α, δ' βαισ . Σπι:iρτYl_ . 
Ίππόλα, Υι ' πόλ ο Λαιχωνιχ7j ς . 
Ίππόλεω δκρη, Τι ' ιiκp. E~~ωπ.Σaι;;μ. 
Ίππολοχ/δας, -α, δ ' θβσσαιλό;; τι,. 
Ίππόλοχος, δ' υΙ. BaHa;:;erIfci"toU] 

εΙ; των 30 τυρ. ίν ' Αθήναιι,. 
Ίππολύτη, "ι ' θυγ. KpYlOiw;, σόΙ;. Ά

xι:iστσυ Ι θυγ"A~εω;, βaισ,'AμαιΙ;όν . 
Ίππόλυτος, δ' εΙς των Γιγαι~των Ι υι. 

Αίγόπτου Ι υ!. θφaω, Ι κ. 11. 
Ίππόμαχος, δ' μΟΙντι,ΛιυχΟΙδιος Ι ιΙ, 

των 30 τυρΟΙννων Ι Χ. 11. 
Ίππομέδουοςι, 'ιι' μΙαι των Δaιvaιtδων. 
Ίππομέδων, -οντος, δ' υι. Άριστο

μαιχου,ιΙ, των c'EIttdt ίπί ei;ΙScι:, ... 
"ππομένης, -ους, δ' πcι:. Μιγcιρίω" 

ί; ΌrxYlσtοϋ Ι Χ. 11. 
Ίππόνησος, 1)' πόλ.ΚCΙ:ΡΙι.ι,Ir:όλ.ΛιtJu. 
Ίππόνικος, δ·δν. ίπισήμ.' Ae'lj ',.lotpGt~, 

Άθην. Ι στ;:>ι.ιτ. Mcι:xεδ . ! Χ. 11. 
Ίππονόη, 1j' μΙι.ι ,Φ-ι NηpηΙ~ων. 
ΊππονοΤδας, -α, δ' στ~ι.ιτ. Λcι:xιδ. 
Ίππονόμη, 1j' θll'( . ΜινοιΧίω" μή.'Αμ-

φιτρύωνο,. 

Ίππόνοος, δ' υι. ΠριΟΙμου Ι πι.ι. Kcι:
πcι:νίως Ι χ.l1. 

Ίππόποδες, οΙ' λι.ι.E~;:;ωπ.Σι.ιρμaι,Ιaι,. 
· Ιππος, δ' ποτ. ΚQλχ . lπόλ . l'αιλιλαιΙι.ις, 

Σ~xιλ. Ι ν'ισ. Έ"υθρ, θαιλΟΙσσης. 
Ίπποσδένης, ·ους, δ ' ΌλυμπιονΙχη; 

Ι Πυθaιγόρ, φιλόσ. Ι Χ. 11. 
Ίππόστρατος, δ· υ!. Άμcι:;:;ιιγxίω,Ιx . I1 , 
Ίπποτόδης, -ου, δ' ci:Itciy. Ίππότου, δ 

Αίολο,: 
'Ιππότης, 'ου, 6' υΙ Φόλcι:ντoς Ι υι. 

Πo~ιιδ. Ι χ. Ι. 
Ίπποτ/ων, -ωνος, δ'''ιγ. ΆσxocνΙcι:ς. 
"/ππου δκρα, 1)' ιixρωτ. ΆφΡΙΧ7j,. 
· Ιππου κρήνη, "ι' nYIriJ Έλιχωνο,. 
'Ίππου κώμη, Τ, · χωρ. ΛιιχΙ:ι:;;. 
· Ιππου μνημα, τό'χ ω;; .πι.ιpdιτήνΣπOΙpτ. 
Ίππουρ/ς, -Ιδος, f,' νησΙ, ΑΙγι.ιΙου. 
·Ιππυλος, δ' 'AOYIvoctci, τι,. 
·Ιππυς, -uoς, δ' ποι. ίχ ΡΥιγΙου Ίτι.ιλ, 
Ίππώ, -σος, f, ' Quy.'gx. Υ.. Ττ,θύο.Ι μΙoc 

των 'Αμι.ιΙ;.ΙμΙoc tcDveIoIttciew"Ix.I1, 
·Ιππων, -ωνος, δ' φιλόσ. ίχ Μήλου. 
Ίππών, ·ώνος, δ' πόλ, Κocρχηδ. Ι πόλο 

~ ουμιδΙι.ι,. 
Ίππώναξ, -ακτος, 6' σcι:oιυρ. ποιητή, 

Ι rρι.ιμμι.ι't. Ι Χ. Ι. 
Ίππωνιότης κόλπος, 6' κόλπ, 'Iτcι:λ. 
Ίππώνιον, τ6' πόλο BpιττΙcι:, ίν 'Iτcι:λ. 
"Ι ππωτος, 6'υ Ι.'Ηγι.ιχλ .χ.μιii,θaσπιΟΙδ . 
Ίρό, f, (Χ. Ίρό)-ΕΤρα' δρ.ΜισσηνΙι.ι" , 
"Ιραοα, "ι (Χ. "Ιρασα)' δaιO\, AttJIίYI'. 
Ίρή, ή (Χ. " Ιρη)' πόλο MισσηνΙaι,. 
Ίρή δκρη, ή·=Ιιιρ. ιΧχρ. ίν 'Ionoιvl/J. 
Ίρις,-ιδος, (χ.-ιος), "ι·θυγ. θcι:ιίμcι:ντo" 

l1πελος θιων (Χ. δή "Ηραις). 
9lρις, -ιδος, (χ. -ιος), δ' ποτ. Πι.ιφλcι:y. 
"Ιρος,δ' ίπαιΙοι'JΙ' ΊθΟΙχ., xcι:oιOΙσx, μνYl

σοιήρων Πηνιλ. Ι υΙ.-Ακτορος Ι χ.l1. 
Ίρπηνο/, οΙ (Χ. -ινοΙ)' 'Iτcι:λ. Ι&νο,. 
"1ΡΡ9, "ι' θυγ. 'Ap~cι:tJGttou, "ιΥ, ΛυΥ' 

XYlotcDv ΉπιΙρου. 
· IΡTlος, δ' Ρωμ. ΙστoριoyρCΙφo," 
"Ις, "ι' πολΙχ'lη &tJυλωvΙcι:,. 
"Ις, δ' ποτ. Βι.ιtJιιλωνΙι.ις. 
ΊσαΥόρας, ·ου, δ' υι. TισCΙνδρoυ, η

άιν. lρχ. ''1 ΆθΤινcι:ι;;. 

Ίπποιίόων-Ίωάννιις 

Ίσ6δος, -α, δ' των Λι.ιxι~cι:ιμoν. ';Ι,. 
Ίσαlα, fι· θυΥ. Nη~έω,. 
Ίσοίος, δ' πιρΙφ. ρήτ. ίν Άθήν. 
'1σάμνιον, τό' ιΧχρ. 'Iρλι.ινΙ"cι:ς. 
"Ισαμος, δ' ποτ. Β:ι:χτριι.ιν7jι,;. 
"Ισανδρος, δ' υι. Βιλλβ;>Qφ6ντου. 
'1σ6νθης, -ους, δ' βaισ. θ;' /Jχων. 
Ίσ6νωρ, ' ορος,δ'ΙΙ; τωνΈφ6p.Σ~ά.ρτ. 
-Ισαρ, ,αρος, δ (Χ. Ίσ6ρας)' ποτ. 

rGtntcι:,. 
-Ιοαρος, δ' ποτ. O~ϊν~ιλιxΙcι:ι;. 
ΊσαΡXlδας, -ο, δ' υι. ΊσCΙρxoυ, σ,;ροιτ. 

ΚορινθΙων. 
-Ισαρχος, δ' Κογ!νθ., ΠΟΙ. ΠΡΟηΥ. Ι .-

πών. l1ρχ, ίν Άθήνι.ιι,. 
-Ισαυρα, ται· πόλο 'Ισι.ιυρΙι.ι,. 
Ίσαυρlα, "ι' ίποιρχΙι.ι Μ. ΆσΙι.ι" 
"Ιοαυροι, οΙ' οΙ Υ.ΟΙτ. 'lσι.ιυ;;Ιcι:,. 
"lσ60ς, "ι' πόλο 'Ισι.ιυρ(αι;. 
-Ισ60υρας, δ' ποτ. ΣιxιλΙcι:ι;. 
-Ισεια, ται· Αορτή ίν Αίγιίπτφ πρόι; ,;ι-

μήν 't7jr,; "Ισιδο;. 

-Ισειον, τό ' (χ:lσεΤον)' Ιιρόν WJocbo" 
πόλο ΑΙγόπτου. 

Ίσθμιόνικος, δ' δν . 'AeYlvcι:tou . 
~Iσθμloς, δ' ίπΙθ. Ποοιιδ. Ι ίιι. Τημί

νου Ι Χ. ιf. 
'Ισθμός, δ' 'Ισθμόι,; Κορ. Ι Kιμμa~ιxό, 

Ίσθ·Ι 'Ioe.llcι:Hi;v'JI' Ι 'Iσθ. Λιυx:tδ. 
Ίσιακών λιμήν,δ' λιμ.Ε ·j;;ωπ,Σcι:;;μοιτ . 
ΊσΙας, ·ου,δ' ιΙς ,;cPv Έ.,δρ. Σπι:iΡΤYlς. 
Ίσίδωρος, δ' δ χι.ιρι.ιΧΥινό. , Ιστορ.!χ.1. 
Ίσις, -ιδος, "ι' eIdt των ΑΙΥυπτΙιον. 
ΊσμαρΙς, -Ιδος, "ι' λΙμνη θΡ4χης. 
"Ισμαρος, δ' πόλο θΡ4χηι,;. 
Ίσμήνη, "ι' θυΥ. 'Aσωπoίi Ι θυΥ· ΟΙδΙ· 

ποδος Ι χρήνYl ΒQιωτΙι.ι,. 

ΊσμηνΙα, "ι ' δν. θYl6ι.ιΙαιι,;. 
ΊσμπνΙας, 'ου, δ ' πι~ Ιφ. οι~λYlτΤι"'ς.Ι, 
Ίσμήνιος, δ' ίπΙθ. Άπόλλ. Ι ιιι. 'Α-

πόλλ. Ι δν. λόφου. 
Ίσμήνιχος, δ' ='1σμήνιος. 
Ίσμηνοδώρα, "ι' ι.ι~λ"'ιτpιι.ι 'χ BoΙΦ~. 
Ίσμηνόδωρος, δ' τω" θη~cι:Ιων τις, 
Ίσμηνός, δ' U!. Άσιι)ι:οίί , ποτ. θιό, 

Ι υ Ι: ΑμφΙονοι,; Χ. Ν ιόεη ; lποτ .Βοιω,;. 
'1σοl<.ρότης, -ους, δ' στραιτ . ΚορΙνθ. Ί 

π!μ1'. ρ'ήτ. Άθην. Ι χ. cX. 
Ίσ6λοχος, δ' ΠCΙ:. στρcι:τ , Πυθ~δώρoυ. 
-Ισομ6ρες,οΙ·--Ινσουμ6ροι. 
9Ισος, δ' νόθο υΙ Π;;ιiμο:ι . 
9Ισος. "ι' πολΙχνη BoιCllτΙcι:ι;. 
"Ισπαλις, (χ. "Ισπ-),-ιος, "ι' πόλ, "Ιοπ, 
Ίσπαν/α, "ι ' (Κ. Ίση-)' χάι, E~pcllnYlr,; 

("ι Ί6ηΡΙcι:ί· 
"Ισσα, 1) ' δν. AiotJOU:Y~O. Άδριcι:τ.8cι:λ. 
"Ισση, Τι' θυ,\,. Μαιχαι;>ίω,. 
Ίδρηδών, -όνος, ή ' πόλο ΣXυθΙcι:, Ι 

πδλ. Ση;>ιχΤιι,;. 
Ίσσός, -Ij (Χ . ΊσοοΙ, οΙ)- πόλο Χ. λιμήν 

ΚιλιΧΙι.ις, 
Ίοαώριον, τό (χ.'Ιοαώρ-)· δρ. Λοιχιον. 
ΊστιαΙα, "ι (χ.'ΙστΙοια, ίων,ιΧντΙ 'Εστl-

αια)' πόλο Ε~tJQΙι.ιςlδ1jμ. 'A,;ttK1j,. 
ΊστιαιεΤς, οι ' λι.ιQς Ε\ιtJοΙcι:,. 
Ίστιατος, δ' f,Υιμων Μιλήτου Ι ,χ.I. 
'1στιαιώτlς, -ιδος. "ι' 'ΠCΙ:ΡX. θισσcι:λ. 
Ίστοl, οΙ' ιΧχρ. χ. λιμ. Ίχοιρ!ι.ι; Ι χ.1. 
Ίστσρ/ς, -Ιδος, ή' θυΥ, ΤιφισΙου. 
'IoτpIa,ij·xάI .Ei>p.(ij .v6v χιρσ.-Ιστρια) 

Ι πόλο MoισΙcι:" 
ΊστΡόπολις, ·εως, "ι' π6λ, JilσισΙcι:ς. 
-Ιρτρας, δ' ποτ. Ei>pάInTj' Ι ιΙ, των 50 

υι. Αlγόπ,;ου Ι ΙσΤΟΡΙΟΥΡ. Ι χ,ι. 
-Ιστρας, "ι·-ΊστρΙα. 
Ίστώνη, "ι' δρ, Kιρχ4ρcι:,. 
ΊσΧΟΥ6ρας, -σ, δ' στρcι:,;. ΛCΙ:XΙδcι:lμ. 

ΙΙΙ7 

-Ισχάλις, fj' κ6λ. lWλΥ8ν. , 
Ίσχόνοος. δ' πcι:. το!! ΑΙΥιν, Π4800. 
"Ισχενος, 6' υι. 'νό, 'tcilv rcyctvit!lν . 
'1σχέπολις, -ιδος, δ' υι. ΆλχCΙθoυ. 
'1σχόλαος, δ' ,;cilv Λι.ιχΙ!Ja;ιμ. ,;ι, Ι χ.1. 
Ίσχόμαχος, δ' tcilv πλοιισΙφν Άθ"ljν. 

,;ις Ι Χ.1. 
Ίσχ6πολις, -εως, fj' πόλο Πόντου. 
·Ισχυς, -υος, δ' υι.~EλOΙτoυ .~ Άρxcι:δ. 
Ίτa6έλιος, δ' στρcι:τηyό, Πι;>σων. 
Ίτα6ύριόν, ,;ό' βλ. ,'Ατa6Uριον. 
'1ταλ!α, "ι' χάι. Ei>pάInYl'. 
Ίτόλlκα,"ι(χ. -Ικη, χ.-ική)· π6λ."Iσπcι:ν. 
'Ιταλική, "ι' πόλ:Iτcι:λΙcι:ς,,;ό ρωμ.Κορ-

φΙνιον, 

'1ταλός, δ' ιΧρχ. βοια" ΠιλCΙ:σΥciιν, fι Σι-
xιλιίlν iΊ '1 τι.ιλΦν. 

'1ταμέ,νης, -ους, δ' Πίρσ,ηι; oCΙ:tpinTj,. 
'Ιταμός λιμήν, δ' λιμ. πaτρ.'ΑΡcι:δΙcι:ς. 
-Ιτανος, δ' πόλο Χ. ιΧχρωτ. Κρ'ήtYlς. 
'1τέα, "ι·μΙι.ι ,;ων Δι.ινι.ιt~ωνl~7jμ:Αττιχ. 
-'τιον, τ6' ιΧχρ. Χ. λιμ, ΒιλΥ. rcι:λλΙcι:, . 
Ίτύκη, "ι' π6λ. Άφ;:.~χ7jς. 
"Ιτυλος, δ' υι. ZijOcu βcισ . e'JItJiDy. 
Ίτυμονε\ις, -έως, δ' οΙ Ίπιρ6χου, .~ 

"Ηλιδος. 
.'roς. -υος. 6' οΙ T-ηρί~ χ. Πρό1Mlς. 
"Ιτων, -ωνος, 6·--Ιτωνος. 
"Ιτων, ·ωνος, fι ' κόλο .eιΦτ~ας 1χ.1. 
Ίτώνη, fj·Quy.ΔuX'iLOU Ι Kόλ.'lτcι:λΙcι:, . 
Ίτωνιός, fι (χ:Ιτων/ς)' ίπΙθ.'Αθην4ς. 
-Ιτωνος, δ' οι. Άμφιxτιloνoς;. 
"ΙυΥξ, -uvyoς, 1j' θυy.Πcι:νός x,'ΊIxo!lς. 
ΊΟρκοι, οΙ' 1:χυθιχόν Ιθνοι;. 
Ίφεός,-έως,δΊΙ, tcilνivTpotrfΔOKtιov. 
ΊφθΙμη, 1j' μΙ/& ,;ciινΝΥιρηΙδφν Ι βuy:ι-

xcι:ρΙoιι, ciδ8λ.. Πηνιλ6πη,. 
'1φιόνασσα, "ι' μΙcι: τιi'l &οΥ. ΠρoΙ~oυ, 

θυΥ. ΑI,;ιολ06 Ι χ.l. 
Ίφιόνειρα, "ι' θυΥ. ΙΙιΥocπίνβου,Ικ.Ι. 
,1φΙΥένειο, "ι' θυΥ. Άycι:μίμν. jQuy.eYl-

οίφ, Ι 'πΙθ. 'Αρ-ιίμιδο," 
ΊφΙΥόνη, "ι·-'ΙφΙΥένεlα. 
Ίφιδόμας,-αντος,δ' υΙ:Aντ~νoρ,Ix.I1. 
ΊφικλεΙδης, -ου, δ' υι. ΊφΙκλου, 6 Ίό-

λcι:oι;. ' . 
Ίφικλι1\ς, -έouς.δ·υΙ: Αμφιτρύονο;;χ.l. 
-Ιφικλος, -ου, δ' υι.ΦυλΟΙκου, βcι:ο:dl, ''1 θισσ. ΦυλιfKYI', ιι, ΆΡΥον.' υι. 

θ.στΙου 1χ.1. 
Ίφικρ6της, -ους, δ' στρι.ι,;:Aβ1jν.Ix.I, 
Ίφιμέδεια, "ι'θυτ .ΤρΙοπ.,σόΙ;,' Αλιοίφς. 
Ίφιμέδouσα, ~. I1Ιcι: ,;cilν Δ!ινcι:t~ιον. 
Ίφιμέδων, -ον τος, δ' υι. Ε!ίρυσθίως. 
'Ιφ,νόη" 1j·Quy. ΠροΙτου J &οΥ. 'Aλχcι:' 

θόου ΙθυΥ. ΝΙσου lχ.l. ' 
'Ιφιν6μη, "ι' μΙcι: τciιν ΆμοιΙ;;6νφν. 
ΊφΙνοος, δ·υι.Δι~Ιoυ, ιΙ, τφν 'vTΡOL/J 

"Ελλήνων. 
"Ιφις, -ιος, δ' υι. 'Αλ'Χ,;ορο, Ι οι. 1:θι

νίλου Ι Χ.1. 
'φις, -ιος, "ι' μΙcι: ,;cilν θaσπιcί~cΩν ΙθυΥ. 

Ένυ'Φ', 
Ίφlτlδης, -ου, 6ΌΙ ΊφΙwυ, 'Αρχιπτό

λιμο" 
'ΙφlτΙων, -ονος. δ'lιl" ·Ο~ρuνdιιι;, .Κ 

AoδΙcι:," 
·Ιφlτος, δ·υι.E~ρ6,;oo'oΙ ΑΤμον~,Jcι:σ. 

'Ήλιδο, Ι χ.Ι, 
Ίχόρα, fj' vfloo, Πιροιχοδ Χ6λποο. 
'IXl:)uoιpόYOI, οΙ' • Αρ/&δ: Ι&νας Ι Χ.1. 
·ΙχνOι,cι:Ι·π6λ.M/&xιδ·lπ6λ.Φθιιilτ.'''1' 
Ίχναlo. fι' 'πΙθ. Φθιιil~ι~,. 
·ιψος, 'fι (χ. Ίψός)' 1t6λ~ ΦΡυΥΙιις. 
Ίώ, -οΟς, fj'βUΥ.ΊνCΙχου,βcι:ο.-ΑρΥ.Ιx.L 
Ίωόννης, -ου, 6' 6 ΤΙ;;'τΙ;;'ΙΙ" χοι. χ. 

rρcι:μμ«'Ι:~ h ΒοΙ;;/&nΙοu. 
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Ίω66ρης, -ου, 6' ποτ. '1v"txfj,. 
Ίώλκιος, 6' τι!ν 'AQ'l)v«Iw~ τι,. 
Ίωλκός, "ι ' πόλο e.gc;~)., Mcιyν1lσΙcι, . 
·Ιων, -ωνος, 6' ιιι. ΣοUθοιι, -YIVcipX1l' 

'Ιώνων Ι τρcιy. ΠΟΙ1lτής; IIι. ΙΙ . 
·Ιων, -ωνος, 6Ίτοι.'ΗπιΙροιι fI θισσcιλ. 
ΊωνΙα, i( "ι Άττιχή,lijΆχcιΤcι 1ij 'ν Κ. 

ΆσΙ; 'Ιων ! σι . 
ΊωνΙδοι, οΙ' "fjμος; Άττιχfjς;. 
ΊωνΙδες, cιΙ ' Nύμφcιι. 
Ίωνόπολις, -εως, "ι ' πόλο Πσιφλcιyoν. 
·Ιωξος,6ΊIΙ MιλcινΙππ.,liπόy .θησ'ω;, 
Ίώσηπος,6 ·-Ίωσήφl'lοιι~.Ι~ΤΟfJΙΟΥΡ . 
Ίωτ6πατα, τι.i· όxιιρι!t ndA.rcιALAoιIcι,. 
Ίωτόπη, ,11' πόλο KιλιxΙcι,. 

Κ 
K6ανeoς, 6' ιιι. 'Qxιcιv . fι Ποσιι". 
Κα6αδηνή, ij' ίπcι;:.χ . K'X;:.ιιαινΙ~. 
Κό6αλες, οι ' Ιθνο, Λιtίύ1lς; . 
Κο6όλιοι, οΙ ' xci't . 'tfj, KαιtίαιλΙ",ς;. 
Κα6αλΙς, -Ιδος, ,11'0 _παιρχ. Χ. πόλο Μ. 

ΆσΙ~,. 
Kα6αλλΙων,-ωνoς,6("ι)·πόλ. KιλτιUν. 
Κό6ας, -α,6 παι .' AFYIIOU' Axoιισιλι.ioιι. 
Κό6οσος, ij' πόλο ΑίΥύπτοιι. 
Κό6ειρα, τι.i· πολΙχν1l Πόντοιι. 
Κα6εΙρα, "ι' θΙΙΥ . Πρωτ'ως;. 
Kα6ειρlα, iι· 'πΙθ. Δήμ1lτρος; . 
Κα6ειρΙδες, αιΙ · νιίμφ. ,liδιλ.KαιtίιΙρων . 
Κό6ειροι, ο Ι' μιισΤ1lριώδιι; θιότητι,. 
Κόδειρος, 6' δρ . ΦριιyΙαι~ . 
Κα6ελλιών, -ώνος, ij·=Κα6αλλΙων. 
Κα6ηλεΤς, οΙ·=Κα6όλιοι . 
Κα6ησ(σ)6ς, -00, ,11 ' πόλο θ~4x1l'. 
Κα6ύλη, "ι' πόλο θί'4Χ1lς;
Ka&ιλλΤνoν, 1:ό ' πόλο roιntIX," 
ΚάδμεΙα, "ι' ιiχρόπολι, θ1lt.iων. 
Καδμετος, 6' 'πΙθ. Bιixχoιι . 
ΚαδμεΙωνες, oΙ·liπόy.Kι.i"μoιι , e1lt.iιxt. 
Καδμειώνη, ΤΙ ·θΙΙΥ. KιiδJlou,ij ~ιμ'λ1l' 
Κόδμoc;. 6·ιιι.βαια.ΦοινΙΧ1l" ΑΎΥινορο" 

β&σ_θηδ4ιiν Ι τιίρ . Κ4Ii Ι Κιλήσιο, Ι
cn:oPLoyp. Ι Χ. ιι. 

Κόδοι, οΙ' .6λ. ΦΡΙΙΥΙαι,. 
ΚαδοόσlOl, οΙ, ΙΙ1l"ιχόν Ι&νο,. 
ΚόδυΓις, ' -ιος. "ι' πόλο Παιλαιισ1:ΙΥΥΙ'" 
Κόε,ρα, "ι" 'ιι χιί1:. 1:'1, ΚαιρΙαις;. 
K6eεια. "ι' π6λ. 'MLxfj;. 
Καθόρσιος. 6' _πΙθ. Δι6,. 
KαJόττας κόλπος, δ' δ τfj, Καιιή'ττις; 

, iν '1τ.λ. 

Καιι'ιτη, "ι' 'κάλ. χ. CΙXΡΙΙΙ'τ. Ί τσιλ!σι, . 
KaικΙλιoς; δ' δν. "ιοιφ. 'πια. Ρωμ%Ιων. 
ΚαΤκ,ν6ς, 6 (χ. Καικτνος)' ΠΟ'!:. Ίταιλ. 
ΚόΤκος, 6' .σ'τ. ΚuClΙ.ς; .. 
KalKouδoν, τ6' χOlρ. Λαι'τΙΟΙΙ. 
Κα,νο1,ι .ι· κάλ. ΚισοποτσιμΙ!&,. 
Καινε,οης, δ' ιιι. Κοιινίιιι; , 6 Κορωνός;. 
Kdινεύς. ·έως, 6' ιιl. Έλι.i'tοu ,βαισ .Λσι-

• ιΜν Ι οι.Κοροιν?ίΙ, ιΙ; , ΑΡΎοναιιι • • 
ιCaινι'I πόλ'ς. "ι (Χ. ΚαΊνήπολlςl' "ι ν'σι 

][CΡX,I"cioνl 1Ι:6λ. ΑΙΥ, I · π6λ. Λσιχων. 
Καινινη, "ι' κάλ. ~sIlI'iOlV 'ν 'I1:CIAIq;. 
ΚαΤνος, 6' .σΤ. Nσι~lIφ.,. rσιλλΙ!&,. 
KaJνuι;, .uoς, "ι (χ. Καινός, -ως)' .-

ιιρ_τ. 'IτcλΙσι,. 
Kα,πlων" , -ωνας,6' δν. Ροιμ. h4τιιιν. 
ΚαΙρατος, 6' ΛΟ.. Kp-lj1:1I'. 
Καιρέα, iι (Χ. ΚαΙΡη)' Λ6λ.Τιιρρ,ΙνΙσι,. 
ΚαΤσαρ, ~QI:)ός. δ' Ρφμ. σιίlωxρ. Ι δν. 
. 'πιο. ΡφμσιΙφν. 
ΚαισσράυΥοίιστα,"ι·π6λ.Τ.ρρσιχ. 'Ισκ. 
Καισ6ρεια, I(1~Ρ.'τ.Kσιπιι:"'0x.lπ6λox. 

λψ.'Αφρ,χ. lπ6λ. Πσι'λσιιo~ Ι χ.1. 
Kαιolιριoς,δ'Ι_Τρός; τ~, '1ιΙ'Iooλ~σινoδ. 

KαισaρΙων, .-ωνoς, δ' ιιΙ Ίοολ. ΚσιΙ
σσιρος; Χ. Kλιoπιi 1:Ρ!&'. 

Καισήνα, "ι' πόλο 'Ι1:σιλΙσι,. 
Κόκος, δ' οι. ΉφσιΙΟ1:0ΙΙ, rIys, Χ. λ,ll-

otij, iν 'Ι 'tcιA Ι; 
KαKύπCΙΡις. -εως, 6' Ito't. }\ιχιλΙοις; . 
Kαλa6ρΙα, "ι' "ι ιiνσιτολ . Χιρσ6ν.'Ιτσιλ . 
Καλό8η, "ι' π6λ.πσιρι!t ΉρσιΧλ.ΕτΤιλOl,. 
Καλό8ιον, τ6' δρ. KUP1lvOttllfjc. 
Κόλαι8ις, -,ΟΟς, "ι ' ον . δοιίλ1l; τινό,. 
Κόλαίς, -ιΟΟς, 6' ιιι. B~;;Ιoιι χ.'I2 .,I ,-

θιΙσι" ιι, ΆΡΥον. Ι ΠυθσιΥ6ρ. 1:Ι, 
Καλόμαι, αι!· πόλο Mισ~τινΙαι,. 
Καλόμητις. -ιδος.'ij'μΙ:ι των θισπιίδ. 
Κάλαμις, -ιδος, 6' πιρΙφ. ΥλιίΠΤΥ) : . 
ΚαλαμΙτης,-ου.6 · 'Ij :;ως; 'A't't.,!cιoς~ ~ , . 
Καλαμόδρυς, -υος, 6' liδ1lφιίΥος; 1:Ι; 

ίχ Κυ;ΙΥ.ου. 
Κόλαμος, 6' πολΙχν1l ΦοινΙIι1Ι'. 
Καλανός. 6 (Χ. Κόλ-)' fuJlvoooςp.1:Lc. 
Καλ06ς, 6' πσι. wA't.uo;, ίΧ ΦρυΥΙΟΙ" 
Κάλας, -α. 6' ιιι. 'ΑfJπίλου . 
Καλασόρνα, 'ij. χιιι;;. ΛοιχωνΙσι,. 
ΚαλασΙριες,ΟΙ 'μοΤρσι Α!Υ.πολιμισ1:ων. 
ΚαλατΙα, "ι' πόλο Κσι ·1πσινΙοι,. 
ΚόλαTlς, -ιδος. "ι·=Κόλλατις. 
Καλαύρεια. "ι (Χ. -ρΙαl' v7jo. ΆΡΥολ. 

Χόλπου (νϊΙν Πόρο,). 
Καλόων, -οντος. 6' ΠΟ't.πλ,lσJ[ολοφ. 
Κάλ6ις, "ι' ΠΟ1: . ΛυχΙσι,. 
Κόλετο" οΙ' Ιθνο, 8ιλΥ. rsnIIIc. 
Καλή όκτη, "ι ' ιiχτή Χ. π6λ. 1:txaA. 

Ι .πόλ. ΚρΤιΤ1l,. 
Κσληδόνια όρη, 1:2.' δρ1l 1:χω1:Ι.,. 
Κόλης, · ητος (Χ. Κόληξ)·1'Ι01:.IΜιιν. 
ΚαλησΙα, "ι' πόλο Κ'ΧμπσινΙσι,. 
Καλήσιος. 6' υΙ. Aίόλ~υ 'χ ΤροΙσι,. 
Κσλήτωρ,-ορος, 6' υΙ ΚλιιτΙοιι. 
Καλιόνδη."ι·μΙαι 1:ω~Nυμ:ι: . ,σύl;.A!yιίπ. 
ΚαλλαίκοΙ, οΙ ' Ιθν. Tcσρρ:ιxων . Ίσπσιν. 
Κόλλαισχρος, δ' Λσι .ΚΡΙ1:Ιου, Άθ1lν.! 

υΙ Δισι1:Ιμου, 'Αθτιν. 
Κόλλας, -αντος. 6' ΛΟΤ. Ε,jδοΙσιc. 
Καλλότη6ος. "ι' π6λο ΛυδΙ'%,. 
Κόλλατις, -ιδος, :1)' Λόλ. ΙΙοισΙοι,. 
ΚαλλΙσ, iι· XtD. ΆρχαιδΙσι,. 
Καλλ,όδης, -ου, 6' _πών. ΙΙρχ. Άθ1lν. Ι 

παι. ΚσιλλΙου Ι στραι'τ.' Αθ1lν . Ι χ . ΙΙ. 
Καλλιόνα, "ι' Λόλ. 'Ινδιών. 
Καλλιόναξ, -ακτΟ<;,6' πσι .'Ολιιμπιον . , 

ix Ρόδοιι. 
Καλλιόνασσα, Ιι· 8ΙΙΥ. Ν1ΙΡ'ιιι'. 
Καλλιόνειρα, "ι' μΙσι 1:4liv Nη?1IΙ~ων. 
KαλλΙcιρoς, "ι' πόλο ΛoxρΙ~I);. 
KαλλΙaρxoς. 6·'πών.ΙΙρχ.ίν 'ΑθΥινσιι,. 
ΚαλλΙας, -ου, 6' υΙ Τ1Ιιιίνου Ι παι.'Ιιι:-

πον. Ι 'πών. ι1ρχ . ίν.' ΑΙ. Ι Χ. ΙΙ. 
ΚαλλΙ6ιος.6· Λσιχι". ιipJlOCl'tij, 'ν Ά-

θήνσιι, 'πΙ oς4liv 30 Tυρ,ί~νων. 
ΚαλλΙ6ροτος, δ·π«.liθλ1lΤΟίΙ Δχιιινο,. 
ΚαλλΙΥα, "ι ~ Λόλ. Ίν~ιων. 
ΚαλλίΥεΙΤος, 6' ΙΙΙΥσιριιί" rcpι.ix'tOlp 

ΦσιρνσιΙΙιίΙ;οο. 
ΚαλλΙΥεΙτων, -ονος, δ'ΒυΙ;ΙΙν'tι6c 1:Ι'. 
Καλλι'{ένεια, "ι' 'πΙθ. ΔΥιμ1l1:ΡΟ, . 
ΚαλλιδΙκη, "ι' μΙσι 1:4liv AOtvoιt"mv Ι χ .1. 
ΚαλλΙδρομον,<ςό (1ι.·ος,δl·δfJ.θaΡμοπ. 
Καλλιδόη."ι·8ΙΙΥ·ΚιλιοίΙ",'ΕλιυσΤνο,. 
Καλλ,κλ"ς,·έους.6·θιτο,Τιμ1lοιίρΧου , 

AlYtV-ljoτ"l' Ι "1ΙμσιΥΟΙΥ. 'νΆθήνσιι". 
Καλλ ικολώνη, "ι' λόφο, Tρφctιo,. 
Καλλικρότης, 6' vsuspxoc Κορινθ. J 

YAIίrct1l' .11 Λσιχιδ. Ι Χ. ι. 
KαλλΙKρατlδoς, -ο, 6' νσιόσιρχ .Λοιχιιδ. 
ΚαλλικρΙτη, "ι' μΙσι oς4li'I NUJlcp4liv. . 
ΚαλλΙμαχoc;. δ' OtpOtoτ. Άθ1lν. Ι ίπtDν. 

ι1l1χ. ΆβTjν. Ι ItOI,l1:ijc Ι Χ. Ι. 

Kαλλ,μtδων, -οντος, δ' ρ-lj~'νΆ8-1jν. 
ΚαλλΙμορφος, 6' Ισιτρ. χ. ΙΟΤΟΡΙΟΥΡ. 
ΚαλλΙνικον. τ6' π6λ. ΚισΟΠΟ1:σιμΙσιc. 
ΚαλλΙν,κος,6"πΙθ:Ηρσιχλ.lιιι,Ειλιόχ. 
ΚαλλΤνος. 6'iλayιι!&χό, nol.i~ ΈφΙο. 
KαλλινoOσa, 'ij. ιiχριιιτ. Κύπροιι. 
κaλλιξένα, "ι' δν. eIooSAfj, ''tσιΙρσι,. 
ΚαλλΙξενος, δ' p-ljtmp Άθ1lν. Ι χ.Ι. 
Κόλλιον, τ6' π6λ. ΑΙ'1:ιιιλΙοι,. 
Καλλιόπη, "ι (Χ. ·εια)· μΙσι 1:4liv Κοο-

σων Ι π6λ. ΠσιρθΙσι,. 
Καλλ,πΙδο" οΙ' 1:χιιθΙΧδ, λσι~. 
Kαλλlπoλ,ς, -εως, "ι·πόλ.'l'tσιλ. Ι Λόλ. 

1:txaA. lπ6λ. θρ,χ. χιροον. Ι x.cl. 
Κάλλιπος, δ' Άθ1lνσιΤ6, 1:Ι'. 
Καλλ,ρ(ρ)όη,'ij' Quy: Qxaatv.x.T1IeUoCI 

θΙΙΥ. }\xoιμι.iν"ρoυ Ι θιιy.'AXιλιjιoo Ι 
xp-ljVyj πσιpι!t 'tι!t, 'AQ-ljvatc Ι χ.Ι . 

Καλλισ8ένης, oυς,6·'Oλιίνθ. ,ιiνιψ.x. 
μσιθ. 'Apto'tOtiA. Ι "ημ~y. Άθ1lν., 
φΙ).. Αημοσθ. 1. Χ. Ι. 

ΚαλλΙστη,+,' vfjo. Α!Υ. ("ι Θήρα)'ίπΙθ. 
ΚαλλΙστιον. 'ij·δν . ΥΙΙ 'Ισι ι Χό,. [' Αρτ'μ. 
Καλλιστόνικος, δ' θ1lδ. Υλι!Π'1:1Ις;· 
Καλλ,στρότη, "ι' Ι.σιΙρσι ix Λ'σδου. 
ΚαλλιστρατΙα, "ι' ΧώμηΠσιφλΟΙΥονΙσι,. 
ΚαλλΙστρατος. 6' ίπών. Ιρχ. Άθ1lν.1 

"1ΙμσιΥ. Χ. CItpOt't. Άθ1lνσιΙφν. 
Καλλ,στώ,-οΟς,"ι·θυΥ·Λοχιίον. lπlρΙφ. 

''tσιΙρσι 'ν' Aθήνcιι,. 
Καλλιτέλης.-ους,6·uι.fj μοιθ. ΥλόΠ1:00 

'OvstιI, " Α!Ύίν1l;. 
Καλλιφόνεια,"ι·μι!&τωνΊωνΙδωνΝιιμφ. 
KαλλιφQν,-ώντoς,δ' Ι;ωΥΡ. _χ Σ:ιρσιχ. 

ΚαλλΙχορον, τό ' φρ'σιρ ίν ΈλιυοΤνι. 
Κσλλύδιον, 1:ό ' φροιίρ. ΦρυΥΙαι,;. 
Κ6λλων.-ωνος,δΎλιίπτ1l, ί, Α!ΥΙνη,. 
Καλόν, 1:ό ' ιiχρωt. 'j,cpptxfj •. 
Καλόν στόμα, 1:ό' o'tdJlLov -ι;ο!ί Δoυνιi· 

lΙιω" τό πρό, JlIOY)Jlt.ipIOtV. 
ΚαλοΟς, -ΟΟντος. f1' χφρ. Άρχσι"Ισι,. 
Κόλπαι. σιΙ=Κόλπη. 
Κόλπος. -ου. 6' ΠΟ1: . BtQuvIoιc. 
Κόλπη."ιΆόλ.χ.λψ. ΒιθυνΙσι, Ιιiχρ,". 

Χ. πόλο 'IClJtiXvIOtC. 
Καλπούρνιοι.οΙ ·δν. Uιι:ιί't .χ. 'ΠΙΟ . Ριιιμ. 
Καλύ6η. "ι'νιίμφ.,μ -Ιj.ΒουlιολΙωνοclπ6λ. 

θρ4χη, (-Καδύλη) . 
Καλύδναι,οιΙ' V1lCltea, ΑΙΥ. Πιλ. Ι νηο. 

1ι8ρΙ 1:ijv Κιίλυμνον χ. K4Ii. 
Κόλυδνος, 6' υι, O~ρσινoli. 
Καλυδών.δΌΙΑΙτωλ.χ.Προνόη, Ι Χ.Ι. 
ΚαλυδWν,"ι·π6λ. Αίtωλ.Χ."ι π'ρι, xιiιρ. 
KαλυΔWνΙOςKόπρoς.δ·liypι6χ.Koιλιι". 
Καλύκαδνος,6' ΠΟ-Ι; . ΤρσιΧ8Ιαις; Κιλιχ. 
Καλύκη, "ι ' θυΥ. Α!6λου Χ. Ένσιρ'τ1l,. 
Καλυκώπις,-ιδος."ι· θΙΙΥ.βοισ.ΦΡΙΙΥ: Α-

1:Ρ'ΙΙΙ, Ι 'πΙθ. Άφρο"Ιτ1l'. 
Κόλυμνα,"ιΎfjο. ΑΙΥσιΙou,μΙοι 1:πoρι.iδ. 
Κόλυνδα, "ι' πόλο ΚαιρΙοις; . 
Καλυψώ,-οΟς. "ι ' θυΥ. ·Qxa. Χ. Τ1Ιθιίο,. 
Κόλχας,-αντος.6·ιιΙ .θίClτορ~c,μιiν'tΙC • 
Καλχηδών, -όνος, "ι·-Χαλκηδών. 
ΚαλχινΙα,"ι ·θυΥ.ΛιυχΙπποιι, ix 1Ιπιίρτ. 
Κόλχος, 6' 01. ΔσιυνΙιιιν. 
Κόλως,-ω,6' ιiνιψ. χ. μσιβ. Ασιι"ιίλοιι. 
Καμόρα, "ι' Λ6λ. Kp-ljt1l'. 
Καμόρινα,"ι (Χ. -Ινα)' Quy:Qxι. IΛ6λ. 

}\ιχιλΙσι, Ι Χ. ΙΙ. 
KcιμαρΤνoν, 't6Ίt6λ. 'OJlllPLxfj,'v'l 1:σιλ. 
ΚαμaρΤται,οΙ-Ιθν.1:fjc 'νΆοΙ; 'AAllOty. 
Καμ6aδηνή, ,11' 'πσιρχ. ΙΙ1l"Ιαιc. 
Κόμ6αλα, τιί· Λ6λ. ΆρμινΙσι,. 
Καμ6α:ιλης.-ou,δ·"ιΥ. KaA'toYOtACI1:WV. 
Κόμ6λης,-η roς.6·ΙSato.Au" . ,AIptll.lie"l' 
Καμ6όδουνον, τό·π6λ.ΡσιιτΙct,. [ςpciy. 
Κaμ&ισηνι'ι, ιι' 'πσιρχ.' Aρμι~Ισι,. 



Καμδύσης,δ·ή"{.Πιι;. σ .Ιυι.κυρ. τo~Mιιy., 
ΙSασ. Π.ρσΙα~ Ι δν . ποταμών. 

Κόμειρος,δ' υι. Κι;;χσίφου ,βασ.Ρόδου. 
Κόμειρος, ij' πόλο Pc;eou. 
Καμειρώ, ·οϋς, ij' θυΥ. Πα ,δσίριω. 
ΚσμερΙα, ή' πόλο ΣαΙS ίνων ίν 'lταλ(q;. 
Καμικ6ς,ij(χ.κόμ- )·πόλ. χ. ποτ.Σιχιιλ. 
Κόμιλλος,δ' ίπΙθ.'Ε;.μοσ Ι ιιl~ τώνΚα-

. ΙS_Ιρων Ι δν. Ρωμ. στρατ. Ι χ.4. 
Κόμιρος, ij·=Κόμειρος. 
Κόμμης, -εω, δ' τυρ. Μιλήτου. 
ΚαμοUν, ,;ό' πόλο ΣυpΙσι~. 
ΚαμπανΙα, ij' ίπ~pχ. ΊτιιλΙ~. 
Κόμπη, ij' χ.χ,;ιχχ θόνιον ,;ί~σι, . 
Καμπόδουνον, .ό·πόλ.O~ϊ·,διιλ ικΙων. 
Κόμψα, ij' πόλο Mσιxιι~oνΙα~. 
J<όνa8ος, ij' πηΥiJ 'ΑΡΥολΙδο,. 
Κόναι, σιΙ· πόλο ΑΙολΙδο,. 
Κανόκη, ij' θυΥ. ΑΙόλου Χ. Ένσιρί,;η,. 
Καναρlα νησος,ή'νfjσ:ΑτλανΤΙΧ.'ΩΧ. 
Καναστρατον,';ό (Χ. Κόναστρον)' ιi-

χρωτ. Χιρσον. Παλλήνη,. 
Κανόχη, 'i). ιiδιιλφ. Χ. σόζ. Μαχαρίω,. 
Κόναχος, δ' Υλόπτη, ίΧ Σιχυώνο,. 
Κόνδαλος, δ' ιl, των παΙδων ΉλΙου_ 
Κανδαύλης, δ' βασ. Λυ~Ια,. 
KανδaouΤα, ij' ό"ιιιν . τόπο, 'lλλυρΙσι,. 
Κανδρηνή, 'i)' ίπΙθ. ·Ηρσι,. 
Κόνδu6a,ij (x.-ύdη)' πολΙχνη ΛυχΙσι,. 
Κόνδυ8ος, δ' υι. ΔβυχαλΙωνο,. 
Κόνη,'fι(χ .Ι<;όνης δρ.,τό)·ιixpωτ.AΙoλ. 
Κόνη80ς,δ·υΙ.Λυκσίονο;ί'· ΑρχαδΙσι, Ι 

υΙ .• AΙSσιντo"E~δ. Ι δpo~ Ε·}ΟοΙσι,. 
Καν8όριον, ,;ό' ιixpω,;. Σσίμου. 
Κόν8αρος,δ·1jΡ·'Α';';.ΙΥλόπ,;.ίχΣιχucil. 
Καν8σρωλε8ρον,,;ό' ό~ιιν.μίp.θ,,4x. 
Κόν80ς, δ' υι. Κσινήθου " E~ΙSoΙ~" 
Κόννα,1,·(χ.Κόνναι, οιΙ)· Χώμ. Άπουλ. 
Kovro8pIa,'fi' ίπσιρχ. Τσιρροιχ. Ίσπσιν. 
Κόντιον, ,;ό' ιixpω,;. νήσο BpltτoινΙσι,. 
Κανύσιον, Τ"όJWλ. Ί.αλ. ΆπουλΙα •• 
Κόνωβος,δ (Χ, Κόνωπος)' πόλο A1yu-

πτου lδ xυΙSεpνή.η; νηόςΜιν_λσίου. 
Ι<αούαροι, οΙ' rαλλιχόν έθνο,. 
ΚΟΓοανεύς,·έως,δ'υΙ.Ίππονόου,ιl,τών 

'πτάι ίπΙ θ,l\ΙSα,. 
Kaπσνηιόδης,δ· ~Ι.Kαπσιν.,δΣθίνιλo,. 
Καπότων,-ωνος,δ·Λοχρό,.ι, ίεΊταλ. 
Καπέδουνον, τό' πόλο ΊλλυρΙα" 
Κόπετος,δΊI, των μνησηiΡ:Ιπποδαμ. 
Καπετώλιον, ,;6' βλ. Καπιτώλιον. 
ΚαπΙννα, ij' πόλο ΈΤFΟU;.(σι •. 
Καπιτώλ ιον, τό'Υιχορυφ ,Καπι τωλ.λόφ. 
ΚαππσδοκΙα, ij' ίπσιρχ. Μ. 'ΑαΙα,. 
Καππόδοξ, -οκος, δ' ποτ. Καππαδοχ. 
Καππώτος, -ου, δ' ίπΙθ. Διό,. 
Καπρέσι, σιΙ· νfjo . ΙΙ.σΟΥ. θσιλσίσoη~. 
Κ:ιπρΙα, ofj. λΙμνη ΠσιμφυλΙσι,. 
Κόπρος, δ' Όλυμπιον. ΉλΒΙΟ, Ι ΠΟ,;. 

ΦρυΥ. Ι ποτ. Άσουρ. Ι Χ. 4. 
Καπύαι, cιΙ·=Κaφύσl. 
Καπύη, 'i)' πόλο Ίτσιλ. ΚΙΧμπσινΙσι,. 
Κόπυς, -uoς, δ' υΙ 'Aaooι;;:ixou, ΠCΙ. 

ΆγχΙσου. 
Κόρ, Καρός, δ' υι. Φορωνίω., ιiδιλ. 

Μυσοϊ) Χ. Λυ~oll Ι δ xCΙ';. ΚιχρΙσι,. 
Κ6Ρολις, -εως, ij' «χρω,;. χ. π6λ. ίκΙ 

tfj, νήσου Σσιρδι νΙσι,. 
Κόραλλις, ij (Χ. Καρόλλεια)' π6>" 

ΊσσιυpΙ~,. 
. Κόραμ6ις, -εως, (Χ. -ιδος), 'ij. ιixρωτ. 

ΠσιφλσιΥονΙοι;. 
Κόρανο, ,;CΙ' πόλο ΓσιλσιτΙσι, fι 'Αρμιν. 
KaρoνΤτις, -ιδoς,ij' ίπcι:>χ. ΆρμινΙσι,. 
Ι<όρανος, δ' Il, τΑν ιiπoΎ. 'H"oιxλ.J 

υΙ.ΦιλΙπ,χ.Κλιοπ·lο.ρσιτ.ΙΙ:Αλ". 
Κόρ6ινα, 11' πόλο ΊοιπυΥΙΟΙ'. 

KσμΙUσιις-Kσύιισσoς 

Κάρβων, -ωνος, δ 'δν. ίπιο. ΡωμσιΙιον. 
Καρδαμύλη,f,· πόλ,Λσιχων·lνησΙςΧΙοu. 
l(σρδΙσ, 'fj' πόλο θ;.q;χ. Χ!?σονΥισου. 
Καρδοοχοι, οΙ' εθνο; Άρμεν Ισις. 
Κόρδυς, 'υος, δ ' πσι. Κλυμέψ,υ. 
ΚαρηνΤτις, · ,δος, ή ·=ΚαρaνΤΓις. 
Κόρησος, fj- πόλο Tpιp:i!lo,. 
Κάρησος, δ' ποτ . ΜυσΙσιι;. 
Καρ8αΙα, ij ' πόλο δυ τ. νήσου Κίω. 
ΚσρΙα, ij' _πσιρχ . Μ . ΆσΙσι, Ι :Χχρόπ. 

ΜΒΥσίρων Ι χ.!. 
Kaρlνη, ij' πόλο ΜυσΙσι,. 
Καρlς, -Ιδος, fj' ο!ίτω ίχσιλιtτό ποτι 

ofj κως. 
Καρlων, -ωνος,δ' δν,δ,ιίλουlπο,;.'Αρχ. 
Καρκα8ιόκερτα, τΙΙ· πρωτ. IoCP'l'jvij, 

ίν τ1) 'ΑρμιινΙ;. 

ΚαρκΙνη, ofj (Χ. Κόρκινα)' κόλ. Τσιυρι· 
xfj, χιρσον. 

ΚαρκινΙτης κόλπος, δΊίόλπο, Et}paIIt. 
Σσιρμσι.Ισιι;. 

ΚαρκΙνος, δ ' υΙ. ΙιινοτΙμου στρσιτ. Ά-
θην. Ι τρσιΥ. ποιητ-η, Ι χ. 4, 

Καρμόλας, ·α, δ' ΠΟ'. Κa.τσιονΙσιι;. 
Καρμόνη, ij' πρωτ , Ka.ρμ~νΙ~" 
ΚσρμανΙα, '1/ ' ina.?x, ΆσΙσιι;. 
ΚαρμανΙς, -Ιδος, of( =Κοιρμa.νΙοι Ι 4-

χρωτ. Koιpμoι~Ισι~. 

ΚσρμαντΙδης, δ' Ita. , ρήτ. rΟΡΎΙΟU. 
Kαρμόνωρ,-oρo<;,~' Kpή"πoι. E~ΙSoυλ. 
Καρμέντις, -ιδος, δ' μΙcι τών νυμφών, 

μιiy:σσσι . 

Κόρμη, fj ' θυΥ. E~6?όλoυ, μή. Βριτο-
μσίρτεω,. 

Κόρμηλος, δ. δρ. ΊοueσιΙ~,. 
Κόρμιν(ν)α, ofj. vfjo. Ίνδιχη,. 
Κόρμων, -ωνος, ΤΙ· πόλο ΊσπσινΙσι,. 
Κόρνεα, τσί '=Κόρνεια. 
Κσρνεόδης, δ' φιλόα, 'ίχ Κυρήνη,. 
Κaρνεότης, δ' δΙ'. ΣιχυωνΙας. 
Κόρνεισ, τάι (Χ. -εα) ' Ioptij Σπσίρτη, 

_1ι; τφ-ην Κσι?νιΙου Άπόλλωνο,. 
ΚαρνεΤος, δ (κ. Κόρ·, Χ •• ήιος)· ίπΙθ. 

Άπόλλ. Ι χυν. φιλό". ίΧ ΜΙΥσίρων 
Ι δν. μηνό •• 

ΚαρνΙων, ·ωνος, ό' ποτ. ΆρκσιδΙσι,. 
Κάρνοι, οΙ' Ι'οιλλιΧόν lθνο" 
Κόρνος, δ' υί. Διό; κ. E~ρώπη, Ι fι 

μιiν.ι, Άχσιρνσίν. 
Κόρουρα, τιi· πόλο ΦρυΥΙςιι,. 
Κόρουσσσ. t,. πόλο ΆσσυρΙσι,. 
Kαρoφaντίδας, · α, ό' Πυθσιγ. τι, 'χ 

Τσίρσιν.ο; , 

Κάρπσθός, "( νησ. ΑΙΥ. Π8λσίΥου,. 
ΚσρπaσΙσ, Υι' πόλο χ. λφ, KόΠςloυ. 
Κσρπάτης, -ου, δ' τάι νυν K~?πιiθ . δρ. 
Κaρπήσιοι, οΙ ' =Κaρπητaνοl. 
ΚσρπητσνΙα, 'ij. ,;μΤιμσι 'ti'); ΤΟΙFσιχων. 

Ί"πa.νΙ a.ι;. 
ΚαρπητανοΙ, οΙ' Ισπσινιχόν Ιθνο,. 
Κόρπις, -ιος, δ' ποτ. ΠιχννονΙοιι;. 
Καρπώ, .σος, ofj. μΙσι .ων 'Ωρών. 
Κόρραι, οιΙ· πόλο Μισοπο.σιμίσι,. 
Κόρρας, -ο, 6' ΠΟτ. Μ."οποτ. 
Kaρι::όδouνoν, τό' πόλο lΈ~μoινΙcιι;. 
Κόρρωτος, δ' ΚυρηνσιΙοι; ΠυθιονΙχη,. 
Kaρσέoλoι, οΙ' π6λ. ΛοιτΙου . 
Κόροouλοι, οΙ' πόλ ο ΌμΙSΙ:;ΙΧfj,. 
KaρταΙα, 'i). -KαρθaΙα. 
Kaρτέρεια, ij ·-KρartPEIa. 
Kaρτέρων ,-ωνoς,δ'ιιΙι;τόiν υI.ΔυΧα!ον. 
Kaρτήια, ij' πόλο ΊσπσινΙα.ι;. 
Kaρύαι,:x I(x.-uaI)·xόI.AoιxIe.IndA. Άρχ. 
Καρύανδα, "ι' πόλ. ΚοιρΙσι, . . 
K6ρuaτoς, δ' υΙ. ΧιιΙρωνοι;. 
Κόρuστος,'i)·π6)..Εt}ΙSοΙ~,Ιχωρ.Α~χω.,. 

Καρχηδών, -όνος, 11' πόλο ·AfFtxfj,I 

1179 

fj νίσι Κσιρχ., πόλο 'IoπcινΙcι" 
Kόσaμ6oς, δ'υΙ' Αριστοχι:;ΙΙτ., ΑΙΎινή. 
ΚασθαναΙα, "ι·-ΚασταναΙα. 
ΚασιλΤνον, ,;ό' πόλο KσιμπcινΙoι,. 
Κόσινος, δ' ποτ. Ί,;c:λΙσι,. 
Κόσιον δρας, τό·δρ.ΑΙΎόπ.lδρ.Σιιλιυχ 
Κόσιος, δ' ίπΙθ. Διό, Ι πoτ.'AλΙSσινΙ~, 
Κασιώτις, -ιδος,Υι (πέτρa)·ιixρ.AΙΎόπ 
Κασμέναι, σιΙ (Χ. -ένη, ή)' πόλο Σιχιλ 
Κόσος, ή' vfjoo. ΑΙΥ. πιλCΙΎoυ,. 
ΚσσουργΙς, -Ιδος ή' πόλ.ΤερμοινΙσι;, 
Κασπότυρος, 'ij. πόλο Ίνδιχi'j,. 
Κόσπειρος, "ι' πόλο 'Ivetxfj,. 
Κόσπιαι Πύλαι, σιΙ· στsνόν μιτcι~ι) ΙΙη' 

tioι. Χ. 'rpxavLa.: 
Κόσπιοι, οΙ ' Σκυθικό." lθνο,. 
Kaσόνδρα. Κσσάνδοε:ιο' βλ. Κασσ
Κοσσσνδόνη, fι ·oύ ;.Kύpoυ,μή. K«μΙSυ 
Kaσσόνδρ<l, ofj. θυΥ. Π"ισίμ?ιι, μιiντι; . 
Κασσ.όνδ;:;εια. ij' πόλο Mσιxιι~oνΙσι,. 
Κόσσανδ.::::ος, δ' ιιι. Άντιπcιτρoυ, βσισ . 

Mαxε~?νί~,. 

KaooItΠEIa, ofj (Χ. Κaooιόπη)' θυΎ. 'Α· 
ρCΙΙ;oυ. 

Κασσιόδωρος, δ' δ μι-τcιφρσίσoι, wv1· 
όισΤιπον .Ι, tijv Λσιτινιχήν. 

Κόσσιος, δ' δν , δι~φ. aπ ισ. PωμcιΙων. 
Κασσιτεc.ίδες, σιΙ· vi'joot Άτλσιν,;:gχ, 
Κacσιφόνη, 'ij. θυγ. ΚΙρχη; Χ. Όδυσσ. 
Κασσιώτις, -ιδος, ij' ίΠ4Ρχ. ΣορΙσι,. 
KaσσωπαToι, οΙ ' λσι. KoισσωπΙ~ χάι. 
Κασσώπη, 'ij. πόλο ΙΙολοσ:ιΑν Ι λιμ.Xcι-

oνΙ~, Ι πόλ, Χ. λφ. Kιρxόpcι,. 
KaσσωπΙα, ofj. ίπσιρχ. ΉπιιΙρου. 
KaσσωτΙς, -Ιδος, ij·ΝόμφηΠcιρνοισοοδ. 
Κσστό8αλα, τΙΙ· π6λ. Κοιππ~tοχΙα.,. 
ΚασταλΙα, "ι' nm Πcιρνcιoooδ lπόλ. 

ΚιλιχΙσι,. 

Καστόλιος, δ' υΙ ·Απόλλ. fι Διιλφ06. 
Καστόλων, 'ωνος,δ (χ.-λών,·ωνος) · 

πόλο ΊσπσινΙσι,. 
Κόστανα, τCΙ· πόλο θ8σσσιλ. IΠόλ.Πόντ. 
ΚαστανσΙα, 'i). π6λ. θισσ. ΙΙσιΎνησΙσι,. 
ΚαστανΙα, ij' χωρ. IIλ'l'jO. Τσίρσιντο, . 
Καστανις α1α, fj' "ι πιρΙ ,;τ.ν Κοισ.σι· 

νσιΙσιν Χ ώρcι. 
Kaστιόνειρa, 'i). oό~. ΠριCΙμoυ, μή. 

ΙΊΡΥυθΙωνο,. 
Κόστνιον δρος, τό' δΙ'. ΠοιμφυλΙσιι;. 
KaστoρΙων, -ωνος, δ' ΠΟΙ. ix Σόλων. 
Κάστρον, τό' πόλο ΊτοιλΙοι,. 
Κόστυλον, ,;6·-Kc:ιC;ταλών. 
Καστωλός, δ' πόλο ΑυδΙσι,. 
Κόστωρ, -CfρOς, δ' δ Ιτιρο, ,;όiν Αι-
• οσχουρών, υι. Τυνδιίριιω, iδaλ. Πα

λυδιόχου, JooYΎρoιφ.ix Pό~oυ. lx.Ι. 
Κατα6a8μός, δ' ιixplΩ't. χ.,χωρ.'Αφρι-

xfj, Ι χιίΙ. ΙΙσιρμσιριχfj" 
Κατόδουπο, τΙΙ· xσιτoιpρCΙx,;ηι;Nι(λoυ. 
Καταιόνιον, ,;6' iχρωτ. ·AqIρtxfj,. 
Κατόνη, 11' πόλο ΣιχιλΙσι,. 
ΚαταονΙο, "ι' ίπcιpχ. ΚσιππσιδοχΙσι,. 
Κaτορρόκτης, δ' ,06 Nιt!λoυ ''1 ΑΙθι-

ΟΠΙCJlπο,;.ΠσιμCfuλΙσι'IΠot.ΦΡUΥΙ~'. 
Kaτ6aρoι, οΙ' ΣχυθιΧόν Ιθνο,. 
Κατόριγες, οΙ' rcιλλιχόν Ιθν~ . 
Κατρεύς, .tc.ιc;, δ' υι. ΙΙΙνωο, χ, Kρ'/j-

,η" ΠCΙ. • AλΘCΙιμ'νoυ,. 
K6rc.ιν, -ωνος, δ' δν. διcιφ. ΙΚ,σ.Ρωμ., 

6πΙΙ,;ων .λπ. 
Kαύαρaς, 6' βσισ. rσι).cι,;.-ι • 
Καύδιον,,6' π6).. 'τcι).ΙΙΙΙ" 
Κauή, 'i). χaιμ') ΙΙ:υσΙσι,. 
ΚauΙνδανα, ~ιι· χωρ. ·lσcιtlρΙcιc. 
Kaόκaσo, ,CΙ·λίμ.χ.vi'jσ.ποιΡ& "ήνΧtον. 
Κouκ6σιο δρη, tct·-KaUKaooς. 
Καύκασος, δ (χ,·ον)· 6ροσιιρ& ΆσΙ., 
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μι~cι~ι) E~; . Πόντου Χ. KcιαπΙcιι;. 
Καύκη, 'i)' πόλ. Tcιρ;:.cιxων. ΊαπcινΙcι~. 
Καόκων, -ι.ινος, δ' ιΙ; ,;ων υ!. ΛυχΧο· 

νο, Ι υι. K.λcιινoυ Ι .πoτ.νH'λΙ~Θ'. 
Καύκωνες, οΙ' βι:ιρδcιρ .Ιθνo; JιI.'AσΙcι, 

IΧci1:.μΙ1:cι'~WΗλιe.χ.Μ:ισ .ίν Πιλοπ. 
KaύλαΡΙζ, δ ' πo~. Kι:ι"ίcι •. 
Καυλων/α, 'Ι( πόλ ο ,1τ. .. λΙ:ι, . 
Κσ.Jνιος, δ' ίπΙθ. νΕρ-ωτ,,;. 
Καϋνος, ofj ' πόλ. KcιρΙcι • . 
Κc.Οστριος, δ' υ!. Άχιλλίω;. 
Κόϋοτρος, δ' πo~:lωνΙcι;ΙItO~. ΦρυΥ. 
ΚοΟστρου πεδΙον, τό' πόλο Φ"υΥΙ:Ι'. 
Καφ:ιρεύς, δ · =Καφηρεύς . . 
Κόφauρος, δ' υΙ:~μφιeίμl~ο, χ. νιίμ-

",1j; Τρι ~ω ,ιeο,. 
Καφηρεύς, -έι.ις, δ' ΙΙχρωτ. E~6?Ιι:ι,. 
Καφησ/ας, -ου, δ' cι\ιλ1jΤ-lj, τι,. 
Καφισός, δ' ιϊντΙ Κηφισός. 
Kaφύα, "ι (χ. Kaφυ6, χ. -φύαι, cιΙ, χ. 

-φυα/, cιΙ)· πόλ, ·A,,_eIoι,. . 
Κέ6ης, -ητoς,δ'θηΙSι:ιεo, μcιθ.ΣωχΡci1:. 
Κε(3ρήν, -i\νος, δ' ίχ Φr;.υΥΙcι.,πι:ι .'Α-

σtaρόΠ1j. Χ. ΟΙνόη. Ι ποτ.Τ"φieο,. 
Κε6ρήν,ofj (χ.Κε6ρήνη)·πόλ.ΤΡφci~ο;. 
Κε6ρην/α, ofj. χώ. TρφOΙ~o,. 
Κε6;:>ιόνης, -ου, δ ' νόθο, υ!. Πριχμου , 

"ινΙ?χ ο.·Εχτορο,Ι των Ι'ι yOΙν~ω 'Ι ~ ι •. 
Κενχρέαι, cιΙ (Χ. -εαl) Χ. KE'r'XpεI6,ij' 

πόλ.χ.λιμ. KoρΙνθoιι ~πόλ: Α;:'Υολίδ. 
Kt"t'xpεIQ, 'ιι' Π1jΥή 'Apyoι.ι~o; 
Κενχρει6ς, δ (Χ. ' /ας) ' υί. Π?σιι" . χ. 

Πιιρήνη,. 

Κένχριος, δ ' ποτ. πλτ,:ι(ον Έφί.σου. 
Κένχρις, -ιδας, "ι' μΙCΙ1:ών 9 6υΥ. τoiί 

. Πιί,.ου. 

Κεδρέαι, cιΙ (Χ. ·εται)· πόλ. KcιρΙcι •. 
ΚέθηΥος, δ' δν. Ρωμ. "rrtitou. 
Κειριόδαι, οι' eήμο. 'Antxfj •. 
Κέκαλος, δ' δν. Jιlιycιρίω. 1:ινό; . 
Κεκροπ/ο, "ι' 'ιι ιϊχρόπ. Άθηνων χ.δ/,Υι 

ofj 'Αnιχή. 
Κεκροπ/δης, 'ou, δ' ιϊπόΥ. ΚίΧροπο, Ι 

πλ 1j8. Κεκροπ/δαι =' Αθη "σΤοι. 
Κεκροπ/ς, ./δας, '1/' 'Antxij 'lμΙcι των 

~ίxcι φυλων 'Atttxfj •. 
Κέκροψ, ·οπος, δ·δν.Μο μυθIxωνβcια. 

'A~~Lxfj:;. ' 
Κi:κρuφόλεια.'Ιι(χ.-/α)·νησΙ, Σcι;;ωνIX. 
Κελ6δι.ιν, 'οντος, δ·ποτ.WΗλt!jο:;ΙΛcι-

πΙθ1j. 1:1.. . 
Κελαδώνη, "ι' πόλ. ΛοχρΙδ?,. 
Κελαινα/, cιΙ · πόλο ΦρυΥΙα;. 
Κελαινεύς, ·έι.ις, δ' ιιΙ .'Ηλ,εκτριίωνο," 
Κελσινός; δ ·υι.Ποσειδ .χ.Κι1.αιν . Ι χ.α. 
Κελαινώ, -οϋς, ή ' μΙα των Δcι ... α~ων Ί 

θυΥ. "Α1:λι:ιν1:0, Ι Χ.α. 
ΚελεαΙ, cιΙ· Χώμτ, ΦλIcισΙ«;; . 
Κελέας, ·α, δ' τώνΛcιxι~αιμ?νΙων 1:t,. 
Κελένδερις, ·ει.ις, ή·πόλ,.χ.λΨ.ΤFΟt~ 
Κελεός, δ' υ!. Φciρ"υ, ΙΥΥΥον,,; Kρcι-

νcιoυ. βΙία. Έλιυ"ενο •. 
Κελευσl6νι.ιΡ, -ορος, δ' υΙ Ήρcιxλ. 

Χ. ·liIteo;. 
Κελεύτι.ιΡ,· -ορος, δ·υΙ.' ΑΥρΙου,Τρώ;. 
Κέλλιον δρας, τό·ιΙ. 7λ~φων Ρώμη,. 
Κέλμις, -ιος,δΊΙ' 1:cDν·Ιδ:lΙω'ι δcιxτύλ. 
Κέλσα. 'ιι' πόλο Tcιρρcιx. ΊαπcινΙcι •. 
Κέλσος,Ι Έπlχούρ.φιλόσ.1 Ρωμ.ΙΟΙ1:Ρ. 
Κέλται, οΙ' βλ. Κελτο/. 
Κελ τΙ6ηρες,όΙ· xit. -,;i!.KaA 1:tΙS1jpIoι,. 
Κελ τι6ηρ/α,'Iι·μίρo,Tcιρρcιxων:Iα'Κcιν. 
Κελτική,tι'χιίι.'lcίινΚιλ1:ti)ν, δλη (~μό-

νον 1; A?tIyeouνtxTι) Γcιλ).Ιcι. 
Κελτο/,οΙ' OtroιΛoιX1:IIt,~rciλAot ilAAIII, 

xcιλ~όμινOI. 

ΚελτολΙνυες, οΙ' Ί~αιλIxόν Ι&νο,. 

laUιυι-IIΙΙσ 

Κελτl)Oκύθaι, οΙ' 'Aαιcι1:. lθνο,. 
Κελυδνός, δ' ποτ. 'ΒπεΙ"ου. 
Κέμμενον δρος, 1:ό' (Χ. Κεμμένη, 'Ιι). 

δρ. ΓcιλλΙcι •• 
Κενομσνο/, οΙ' ΚιλτlΧόν lθνο •• 
Κένταυροι, 'ΟΙ ' αΥριον θισσcιλ. lθνο,. 
Κένταυρος,ls' υl. Άπόλλ. χ. Σ:1:ιλΙS1j,. 
Κεντήνιος, δ' δν. PωμcιΙων. 
Κεντόριπα, τιk (Χ. Κεντούριπαι, cιΙ)· 

πόλο ΣIXIλΙcι;. 
Κεντρίιης, -ου, δ' ποτ. ΆρμινΙι:ι,. 
ΚένΤΡι.ινες, ι;Ι · Ι'cxλλικόν lθνο,. 
Κέος, -ου, ΤΙ· ιiν~ί Κέως. 
Κεραμεικός,δ'ψr,μcιτij; πόλεω;'Αθη· 

νων κόλπι:;, Κιιρίcx;. 

ΚεραμεΤς, οΙ' !lijIlo; Άττιχη •. 
Κέρσμος.δ υι.Bι.ixχoυ, ίπών.ijρω, 1:0U 

ίν ΆθήνCΙ I; KS;HlψatXou. 
Κέραμος, 'Ιι. πόλ K&ρΙcι;. 
Κερόμων,-ωνος,δ'των' Αθ1jνcι(ων 1:1 •• 
Κερομών 6"t'ορό, ij ' πόλ. JιI. 'AσΙcι,. 
Κέρος. -στος. τό ' ιixρωτ. θ~4xη,. 
KερασoUς,-oϋντoς, fι ·nιIΛo.aItcιp . llιIyt. 
Κέρατα, τci: I.5Ρι;ς.Χ ... 7.χρωτ.μι tCΙ,uJιlaycf.· 

P(Uv Χ. AΤΤ~XΎ);. 

Κερού" Ι::1, τιχ ' δΡ1j μιτcι;.; ΉπιΙρου Χ. 
M-.ιxε~:lλλυρ . (πρδλ.τόtνυν 'Ακρο
κερούνια) Ιδ". ΆσICΙΤ. Άλ6cινΙcι,. 

Κεραύσιον, ~ό' δρο; Άρxcι~Ιcι •. 
i<tp<3tpoς, IS· Χόω'ι πβντηxoντcιx'φcι · 

λο. (Τι 1:ριχί fcxλο,) . 
Κερδύλιον, 1:ό ' χωρ . θ,,4χη •• 
Κερδώ, ·οΟς, ΤΙ· aιί~. Φορωνίω,. 
ΚέΡδ;.ιν, -ωνος. δ ' δν . !ιούλου. 
Κε-ρεόται, οι' πόλ. Λι:ιτΙου ίν 'I1:ιιλΙq:. 
Κερησσός, 6· φ;.οιίρ. BolωτΙcι •• 
Κέρ!)η, "ι ' μΙcι των θισπtcieων. 
Κερκόσωρος, ofj. πόλο Α!Υόπτου. 
Κερκοφ/5ης,δ' υί. KIpxciiIou Ι ίν τljl 

πληθ. οί Ρόδιοι . 
Kέρκαφoς,δ·υΙΉλΙoυ,βcισ.Pόδoυ Ι υl. 

ΑΖόλ. , πcι:Oρxι;μινoυ Ι δρ.'ΙωνΙcι;. 
Κερκέσουρa,'ij·-Κερκ6σωρος. 
Κερκέστης, -ου, δ' υι. ΑίΥιίπτοιι. 
Κερκέταl,οt·lθ·ιο;'ΑσtCΙ't.ΣCΙΡμcιτΙ:ι;;. 
KεΡKετεύς,-έι.ιc;,δ·δ? Σciμου Ι -,;μijμcι 

1:ij; όpoαιlριl. ΠΙν~oυ. 
Κερκη/ς,-!δος,'Ιι' μΙcι των 'Ωxιcι~ί~ων. 
Κερκιδδς,-δ, IS· 'Apxci" npcix~wp ΦΙ · 

λΙπ. Ι ΠΟI.Χ. νομοθ. Jιlιycιλ"πόλ. 
Κερ~/νη,'iι·δρ.ΠcιtονΙcι, Ι =Κέρκιννα. 
Κ ρκινΤΤις, 'Ιι. λΙμν1j ΙΙCΙXιδ?~Ι:I,. 
Κέρκιννα, 'Ιι. 'Ifjo. χ. πόλ. 'ACfptxfj;. 
Κέρκυρα, -fj·θυΥ.'Ααωποu Κ. ΙΙεθιίι'ιη, '1 

ij νησο, 1:06 ·Ιο·ιΙ?υ πιλciΥι;.ιι;. 
ΚεΡκυών,-6νος, δ (χ.-ύων)· ιι!.Πο · 

OIte. ~ ΉφcιΙατ . Ι ιΙΙ. ΆycιμT~?υ;. 
Κέρκωπες, οι· λcιό; πιρΙ 1:ijv wEf~:I?Y. 
Κέρκωψ,-ωπος, δ ·ΙΙυθcιy. φιλάο.χ.ποι. 
Kέρνη,'Iι'ν-ηqΙ; Ινcιντι δυτ.πιιρcιλ 'Αφρ. 
ΚερρητανοΙ,οΙ' Ι&νο; Tcιρρcιx. Ίaπcιν. 
Κερο06λέπτης, δ' ofjΥιμών epιf,x1j'. 
Κέρσος, δ' ΠΟ1:. ΚιλιχΙ:ι;,. 
Κερτ6νιον,1:ό(χ.-ώνιον)-ττόλ. ΙΙυαΙοι, . 
KEpύVEIO,'ij(x.-/a)·xιIA.'AXOΙΤOΙ; Ι πόλ. 

Κόπρου. 
Κερυν/της. δ' ποτ. 'Axcιtcι;. 
ΚερυνΤΤις,-ιδος, 'ιι 'Iλcιφo, KιρυνaΙoι,: 
Κέρχνεια, 'Ιι. «ν1:Ι Kενxρaιa/. 
Κερι.ιν/α, 'ιι. πόλο Κύπρου. 
Κερι.ιπός, fj' ... ~σ. ΊονΙου πιλιiyoυ,. 
ΚεστρΙνη, ofj' ίΠ!ΣΡΧΙΟΙ θιαπρω1:ΙΙΙ,. 
KεστρΤνoς,δ·υι.'ιJ;λίνoυ,δcια.'HπιΙρoυ. 
Κέστρος, . IS· ΠΟ1:. ΠcιμφυλΙαι,. 
Κέστρος, fj' πόλ. KlλιxΙcι,. 
Kευ~νuμoς, δ' ποι. ΙΙιναl-τΙοο. 
Κεφaλα/, αιΙ· ΙΙχρω1:. ΙΙΙΥ. 1:ύρiτιιte. 

Κεφαλή, 'Ιι. efjμ . Ά tttxij,. 
Κεφσλ/ων ,-ωνος,δ' !σ,ΟΡΙΟΥΡ. t ρΤι,ωρ . 
Κεφσλλήν, -Τνος, δ' ίπΙθ. Bixxou. 
Κεφαλλην/σ, "ι' vfjoo; ΊονΙου πιλΟΙΥ. 
Κεφαλο/διον, 1:ό ' πόλ ο ΣιxιλΙcι; . 
Κέφσλος, δ' υΙ .'Ερμοίί i υ!. Δηιονίω; 

ι > Αθτ,ν. δ1jμCΙΥ . Ι Σ:υpcιx.pή~. Ι Χ .α . 
Κεφ6λων,-ωνος, δ' βλ. Κεφσλrων. 
Κέως,-ω,t, · νησ . Α ίΥ. πελιΧΥου, (T~ιιX). 
Kήγλoυσa, 'Ιι. μή. Άαωποϋ. 
Κηδα/, cιΙ· δfjμο; 'A1:1:txfj;. 
Κηδαλ/ων, -ι.ινος, δ' ()Π1jΡ.'ΗφcιΙστοιι . 
ΚηδΙδης, -ou, δ' ιi"X . ~ιθιιpcιμ60πoιό, . 
Κήδων,·ωνος, 6' 1:ων ΆθηνcιΙων 1:t;. 
ΚηκεΙδης, δ·=Κηδ/δης. 
Κηλαινεύς,·έως, δ =Κελαινεύς. 
ΚηλοΟσΟ,"ι·μή.'Ασωπ')ϋΙ· δ? ΣΙΥ.ιιω·ιο;. 
ΚηνσΤον, 1:ό' ιϊxpω~. E~6')Ιcι; . 
Κι'\νις,-ιδος,δ' Άθην.,πcι . 'A!latIlciν,ou. 
κηποl, οΙ' 1:0πoθισΙcι .~λησ. Άθη·ιων Ι 

πόλο KtμμιρΙoυ Βοσπόρου. 
Κηρεύς, -έι.ις, δ ' lSρ. E~βoΙcι •. 
Kήριλλol,oΙ·πόλ.B~oυ~1:(ων ίν 'I,cιλΙq:. 
Κήρινθος, 'Ιι. πόλο Ε ·:i~οΙι:ι, . 
Κήρυκες,οΙ' Υίνο; Ι5~'ων εν ΆθήνCΙI; . 
Κηούκειον,1:ό(χ.·ιον)·lSρ. πcι;.όt τήν"Ε-

φιαον Ι δρ. πcι"όt 1:ijv 'fcιvciypav . 
Kήρυξ, ·uκoς,δ ·υΙ:Epμoiί x.D:ltvepιIoou'. 
Κήτειοl, οι' λcι. JιlυσΙcι •• 
Κήτειος, IS· ποτ. JιlιισΙcι •• 
Κητεύς, -έι.ις, δ' υι. Auxciovo., ΠCΙ . 

Κιιλλια-,;ου,. 
ΚηττοΙ, οι· δfjμο.; 'Α1:1:ιχη,. 
Κητώ,-οος, 'Ιι . θυΥ. Πόντου, ιιή.ΓΡCΙlων 

κ. ΓΟΡΥόνων Ι ΝηρηΙ;. 
Κήύξ,-υκος,δ' ιιι. 'Εωσφόρου, 6cισ. ,ij; 

ίν Φωχιet TρcιχινΙcι •. 
Κηφεύς, -έι.ις, δ·υΙ. Τι ιieιλ. ΛυχοόΡΥ. 

ae 'Apxcιe., βcιa.Tιyί.\βcια .AΙθ·Ix.α 
Κηφήνες, οΙ ' ιϊ,.χcιιό" δν . Πιρσων. 
Κηφισι6, t. (o~xΙ Κηφισrα,ο!ί~s -σο/ο, ' 

μΙcι ,ων 19 ιϊρχ. πόλο • Α ~1:Ixη; . 
Κηφισ/ς, -/δος, ofj. 'ιι Κωπcιt~ λΙμν.,.. 
Κηφισόδημος, δ' δν. συχοφιΧnσυ. 
Κηφισόδοτος,δ·ίπών. αρχ.'Αθ. Ι ρ '. ·χ. 

σ~;.:x-;. Άθην. Ι Υλιίπτ'lj; Ι Χ. α. 
Κηφισόδι.ιρος, δ' ίπώ·ι . ιi"χ . Άθ'ην. 

Ι Υλιίπt1j;, υΙ. ΙΙρCΙ;Ι ~6λoυ, Ι Χ. α . 
Κηφισός, δ (Χ . -ισσός)' ποτ.'Αττιχη. 

Ι ΠΟ'. ΦωχΙδο; Ι ΠO~. Ά,.Υολ!δο •. 
Kηφισaφών, -ώντος, δ' ιπών. αρχ. έν 

• Αθ. Ι υ!. Κλίωνο;;, ρΥι,ωρ Ι Χ . ιi. 
Κ/σ. 'Ιι·-Κέι.ις. 
Κ/α6ρος, δ (x .K/αμ6ρoς)·πo,. Mυσίσt; . 
Κιανός, δ' δ 'ti'j. ΚΙου Ι Kιcινό~ Χ6),· 

πο. 1:fj, ΠΡΟΠΟΗΙδο;. 
K/6υρa, t ·π:iλ.ΦΡUΥ.lπόλ .Πcιμφυλ!cι •. 
Κι6ωτός, 'Ιι. 'ιι ίν Φρυy.'AπιXμβΙCΙ Ι ,ι, 

χνΤιτό, λιμ ήν πλ ησ: Aλε~cιν~"ιΙcι;. 
Kιyδαy6τaς, δ' Πίρση. ατρcι~τ,yό, . 
Κ/ΥΚΙος, δ' δν. PωμcιΙων. 
ΚιδαρΙα, 'ιι' ΙπΙΘ. Δήμη,ρο,. 
Kιζ6ρa, 'ιι' 1tιIA. 'AρμινΙcι; . 
ΚΙζαρι, 'ij' φρούρ. ίπcιpx. Πόν1:0υ. 
K.ιδaιρών, -G:ινoς, δ' δρ. BoιωτΙcι •. 
Κι8αιρώνιος, δ' ίπΙθ. Διό;; . 
Kι8aρ(στη, *Ι·πόλ. χ.λ ψ.Ν cιpΙSων.Γcιλλ. 
Κικέρι.ιν, -ωνος, δ·περΙφ.ρή,ωρ X.Π~· 

λΙ1:lχό, 1:i'j; Ρώμη; Ι δ υΙό~ ,ου. 
Κ/κονες, ι;.Ι· θ~q:χtχόν Ιθν" •. 
Κικον/α, 'Ιι. χιίι. 1:ti)ν ΚιΧάνων. 
Κικύνηθος, 'Ιι . V1joi, Πcιyιισeιιoιι χόλπ. 
ΚΙκυννα, 'ιι' eημο; Άηιχ'ι" 
ΚιλlκΙα, "ι' ίπcιpχ. JιI. 'λσΙοι;. 
ΚΙλιξ,-ικος, δ·ιιΙ.' ΑΥήνορ. Ι χci' .Κlλt1Ο. . 
Κ/λισσα, 'Ιι. -ιι xi,. 1:'ι, KιλιxΙcι,. 
Κ/λλσ, 'Ιι·θΙΙΥ.Λιιομίaοντο. , ιiδaλ.Π;;t!i-



μου ·'cie.A. ΈχιiΙS1jς ,Ιπ6λ.Μ.' ΑσΙαι,. 
Ι<lλλας, -ο, 6' ήνΙοχο; Π,λοπο,. 
Κιλλικων, -ώντα;,δ·Mιλήα.πρoδό~,1,. 
Κιλλουτό, ή' ,1ηαΟ,Ίνδιχfj, 8oιAioa,l,. 
ΚΙμαρος, 'ιι' "χρCII~. Kpή~,1" 
ΚΙμ6ροι, οΙ, Γ."μαιν . lθνο,. 
ΚιμινΙο, 'ιι' λΙμν') ΤUΡ~1jνΙαι,. 
Kιμμtριoι, οΙ' μυ8. λοι . οίΧών It8ΡI1:lιν 

'Ωχ . Ι· Σχυθ. lθνο, Toιuptx7j, χ.ραον. 
Κιμμέριον, ~ό·πόλ.~ηςΆαιoι~.ΣxυθΙcι, 

Ι ~ό Κιμμ'ριον 151'0' ~i'ι, TcιυρΙlIo; Ι 
ΤQ: Κιμμaμαι πο~θμarcι , λιμήν ίπl 
τoίl ΚιμμερΙου Βοαπόρου. 

Κιμμερlς (-Ιδος, 'ιι) yfι'-Kιμμερ/α ('fι 
ΚριμοΙα). 

ΚΙμωλος, 'Ιι ' 'Ii'joo, ΑIΥσιΙοιι. 
ΚΙμων, -ωνος, δ' πcι. ΙΙιλτιιiδoιι Ι ut. 

Μιλτ., πεγΙφ. α'tραιτ . 'Αθ'!ν. Ι χ.!. 
Κlναδος, 6' χuΙSερνήΤ1j' ΙΙενελciοu. 
Κινόδων, ·ωνος, 6' Σπαιρτιιi't1j'. 
ΚιναΙ8ων,·ωνος,δ·Λαιχs!lcιιμ.ΠΟΙ'lj~ή, . 
Κινδύη, "Ι. πόλ . KcιρΙcι;;. 
Κινέας, -α, 6' βcιαιλ. θ.ααaλών Ι δν. 

θaααcιλών τινυ)ν. 
ΚινησΙσς,-ou,6" Αθ1jν.δι8uραιμδοποι6,. 
Κινυρόδαι, ο!' "πόΥ. Κινυροιι . 
Κινύρος. '0, 6·βcισ .Kύπρ Ι~tiρ.BυΙSλoυ . 
ΚΙνυφος, δ·=ΚΙνυψ. 
ΚΙ..-υψ, ·uπoς,6·πι:.τ.ΛιΙS. χ.fj π'ρι~ χώ. 
ΚΙνωλις, -εως, 'ιι' πολΙχν'lj Πcιφλcιyoν. 
ΚΙος, 'ιι' π6λ. BιθιινΙcι,. 
ΚΙoc;. 6' .r, τιiιν ΆρΥονcιuτ&lν. 
ΚΤος, 6' xcior. ΚΙου Ι ποτ. ΙΙοιαΙαι,. 
KΙΡKαιoν,~ό (χ. -OTov) · ntA.x.cixp.'lor. 
ΚΙρκη, 'ιι' 8υΥ. ΉλΙου Χ. D'pa1j,. 
Κ1ρρα, 'ιι' νυμφ') τι, Ι πόλ. Φω1dtnJ, . 
ΚΙρτα, 'ιι' πρωτ.Noιιμι~Ι~; ίν 'Aιpptxt . 
ΚΙρφις, -εως, 6' δρ. ΦωχΙδο,. 
ΚΙρφις, -εως, "ι' πόλ. ΦωχΙδο,. 
ΚΙσομος, "ι' πόλ . χ. λιμ. Kpijt'lj'. 
Κισ8ήνη, 'Ιι · πόλ . ΑίολΙδο, Ι 'I'ljoI, παι-

ραιλ. ΛυχΙ()(, . 

Kloσol8o, 'ιι' δ.. πoιμενΙδ~ 
Κιοσεύς, -έως, 6' ιιι. ΑίΥtiπτοιι, ~α. 

θ~4χ'lj' Ι παι. 'Exci151j;. 
ΚισοηΙς,-Ιδος, 'ιι' θιιy.Kισα'ω"θεαινCΊΙ. 
KIooro, 'ιι' ίπcιPX. Σοιι"ιαινfj,. 
ΚισσΙδος, -ο, 6' Σιιροιχουαιό, <ςΙ,. 
ΚΙοσος,6·παι.'Αλ8αιιμένοιιςl=Κισσεύς, 
Κισσός, τΙ' πόλ. Χ. <ix~wor. ΙΙαιχιδ. 
Κισοσϋσσα, ή' It1jY'ij πλτια. θη6ων. 
ΚΙτιον, τό (Χ. -ττιον)' πόλ. Κύπροιι. 
ΚΙτρον, τό' "ι ίν Mαιxε~. Πύδναι. 
ΚΙττος, 6' δν.Tραιπε~Ιτoιι Ι 15'1. δούλοιι. 
ΚΙχυρος, Τι' π6λ. θ.απρωτΙαι,. 
Κλόδσος, δ (-Κελόδων)' ποτ.-8λιδ. 
KλaζoμεναΙ, cιΙ·πόλ.ΙΙιxρoια,'ΙωνΙαι,. 
Κλόνις, -εως, 6' .1, των Κενταιύρων 

Ι ποτ. ΛαιτΙοιι Ι ποτ. TΙΙΡ~,1νΙαι,. 
Κλόρος, "ι' πόλ. ΊωνΙαι~ . 
ΚλοστΙδιον, 'ςό' πόλ. Ι'οιλαιτΙσι,. 
ΚλσυδΙσ, 'ιι' 15'1. Ρωμσιίοι,. 
Κλαυδιανός, 6' ItOt,l't'ij; Ρωμαιrο,. 
Κλauδιόπολις, ·εως, Τι·πόλ.Β<θιινΙοι, '1 

πόλ. ΊασιυρΙσι, fι Κοι ππαιδ. Ι Χ. 4-
Κλαύδιος, 6' 15'1. ίπισ. Pωμ~ίων. 
Kλεαyόρoς,·oυ,6·~ωypιiφ.ίχΦλιoίlνoτ. 
Κλεόδης, 'ou, 6' τών Πλ()('tαιιίων τι,. 
ΚλεαΙνετος, 6' Άθην., παι. Κλiωνο,. 
ΚλεαΙχμα, .ας, "ι' Πιιθ()(Υογιίαι τι,. 
ΚλεανοκτΙδαι, οΙ' "π6Υ. Κλεiνcιχςο,. 
Κλεόναξ, 'ακτος, 6' T.ν'~ιό, τι,. 
ΚλεανδρΙδας,-α,6·πcι. στρcιτ . ΓιιλΙππ. 
Κλέανδρος, 6' τtiρ. nλαι, Ι ciQA,ltTι, 

ί~ ΑIΥΙν'/), Ι Χ. ! . 
Κλεόνf)ης. -ouς,6'Σ'tωΙΧό, φιλοα.,ί' 

-,.ασοιι Λυχ. Ι ΚορΙνθ.Ι;ωΥΡ. Ι Χ.4. 

Κλεόνωρ, ·οι;ος, δ' Όρχομίνιό; τι,. 
Κλεόροτος, 6' ΠυΘCΙyόρειό; τι,. 
Κλεόρετος, 6' λοχαιΥό, -r&lv ΜιιρΙων. 
ΚλεαρΙδας, -α,δ·Λαιχεδ.,'IΥ · Άμφιπόλ. 
ΚλεαρΙστη, 'ιι' 15'1. Υιιναιιχό, . 
Κλεόριστος, 6' φtλo, θεόy·,ι~o,. 
Κλέαρχος, δ' Λcιxιδ. στρcιτ. _ων μιτ&: 

Ι:.νοφ. Ι .Up. 'Bρcιχλ.Ιcι, Πόντοιι Ι 
φιλόα. ίχ Σόλων Ι Χ.4. 

ΚλεΙΥένης, -ouς, 6' κλουα. μ'τοιχο. 
ίν Άθηνcιι,. 

ΚλεΤδες, ~Ι' V,lDre., τών πcιρcιλ. Ku· 
π~oιι Ι ιixρωτ. Κύπρου. 

ΚλειδημΙδης, δ' ut. ΠΟΙ. ΣοφΟΧλ. Ι Τι 
6ποχριτή. τιiίν <ςρcιΎψδιων ~oιι. 

ΚλεΙδημος, δ' Ιατopιoypιiφo •• 
ΚλεΙδικος, δ' ut. ΑΙαιμΙδοιι,' Αθ,lν.!"χ· 
ΚλειναΥόρας, -ou, 6' Ιερ. Άμφιχτιιόν. 
ΚλεινΙας, -ou, 6' πcι. Άλχι6ιιiδ(JΙΙΙΙΙι. 

. Άειόχοιι Ι ποι. ατραι •. θβοπόμποιι. 
ΚλεινόlJαχος, δ' εΙ, τω·/Eφό?Σπιiρ •. 
Κλειοπότρη, 'ιι' ΙΙντΙ Κλεσπότρα. 
Κλείππίδης, ·ou, 6' ιιΙ. ΔaινΙoιι, νcιό· 

cιpχ ο, Άθ,lνα.Ιων. 
ΚλεΙς, i; ΚλεΤς, -δας, "ι' μΙcι τών Νιιμ· 

φιiίν Ι 8uy. Τι μ"lj. Σαιπφoίi,. 
Κλεl08ένης, -ους, δ' τόρ. Σιχυ(δνο, Ι 

υΙ. ΜιΥαιχλι!οιι., ΙΥΥ. npo,ly· Ι χ.!. 
ΚλεισιδΙκη, 'ιι' 8ΙΙΥ. Κιλεοίί, ί, Έλ.υα. 
ΚλεΙσcφος, δ' ncιpciO"Qς; ΦιλΙπποιι 

ίΧ Σ,Iλιιμ6ρΙcι,. 
ΚλειταΥόρα, "ι' πoιήτριcι. 
ΚλεΙτσρχος, δ' .υρ. 'EFItpIoι, Ι Κ. /1. 
Κλεlτέλης, δ' Ko~Ινθιό •• Ι,. 
ΚλεΙτη, "ι (Χ. Κλειτή)' μΙcι .άιν Δcι· 

νcιtδων Ι Χ. !. 
Κλειτόμσχος, δ' e,l15. Όλιιμπ. Ι π.· 

ι;.ιπα.τ. φιλόα.έχ Καιρχ,Ιδ. Ι Χ. 4. 
Κλείτος, δΈΙ' τιiίν 60υΙ.Aly.lυι.Πειαιi · 

νορο, Ι πε ,Ιφ. Q~pOΙ't. Μ.' Αλί'·lχ.Ι. 
Κλειτώ, · ους, 'ιι' θΙΙΥ.ΕUήνοΡΟ' χ. Λ~ιι' 

χΙππ'Tj'. 
Κλείτων, -ωνος, 6' πε~Ιφ.ιXνδ?ιcιντoιτ. 
ΚλεΙτωρ, -ορος, δ' υι. Λuχciονο,Ιβ«σ . 

Άρxcιδ. Ι ποτ. Χ. πόλ. ΆρχαιδΙαι;. 

Κλειώ,-οΟς,'Ιι' μΙαι ~ιίiν 9Moυσιίiν Ι x.d.. 
Κλέ06ις, .ιδος, δ' υl. ιa"εΙcι, ΚυδΙπ · 

It,l" ΙΣδελφό, Βί τωνο,. 
Κλεό60ιο, "ι' 8uy. eao'ttou. 
Κλεσ60ύλη, "ι' 8uy. ΑΙόλ?υ, μή. Μιιρ· 

. τΙλοιι Ι μή. Δ,IμoσOΙν~υ; Ι Χ. !. 
Κλεο6ουλΙνη, fj' ποιήτρ., ίΧ)lύνδου. 
Κλεό60υλος, 6' .r, -ιών 7 1:0φων, ίΧ 

ΛΙνδοιι Ι χ. Ι. 
Κλεoyένης,-ouς,6·'Oλιιμπloν.ί~-lIλι· 

δο, Ι Χ. i. 
Κλε6δaιoς, δ (x.-δaToς, Χ. ·δας), υι. 

-rnou,n:cι. 'A"ta.oJIixou ! ιιι. E·j· 
ριιι'ίιiδοιι, πcι. ΚροΙσοιι. 

Κλεόδαμος, δ' n.FIItCΙor . φιλόα. : χ.! . 
ΚλεοδΙκη, "ι' μή. Άσωποίί. 
Κλεοδόξη, "ιΌ μΙcι _ων θιιγ. Ν ιc:ε,l; . 
Κλεοδ4,."'Ο, 'ιι' μΙcι των Δcινα.tδοιν Ι χ.! . 
ΚλεοΙτας, -0,6' Άθ1)ν. yAUIt't'Tj'. 
Κλεόκριτος, 6·ίπών.!~x.ίνΆθήν.Ιx. Ι. 
Κλεόλα, "ι' θΙΙΥ. ΔΙcιντo~. 
Κλεόλαος, δ (Χ . -λά;)' ιιΙ. Ήρcιχλ. ίΧ 

δούλ 'Ι; .fj, 'OJIιpciA 'Ι'. 
Κλεόμαχος, δ' -ιρcιy. κοι,lτή, Ι Χ. Ι. 
Κλεόμβροτος, δ' "δ.λ. ΛιωνΙδου, πcι. 

ΠOΙιισ()(νΙoιιlβcια. Σπιiρτ.Ιφιλoa.lx.!. 
Κλεομέδι.ιν, -οντος, δ' ιιι. δ,lμΟΙΥωΥ. 

Kλιiωνo, Ι χ. !. 
Κλεομένης, ·ouς,6·δν.τ"ιωνβαισιλιiων 

Σιτιiρτ,l, Ι χ. i. 
Κλεομήδης, 'ους, 6' O'tpcιoτ. Άθ'!ν. Ι 

εΙ, τών 80 Tιιριiνν.ν Ι χ. !. 
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Κλεονίκη, i.- 15'1. παιρθΙνου ,Χ But;oι"" 
τΙοιι Ι σtiΙ;. ~ιιρ. 'Εριιθρών Κ νοιιτοίί. 

Κλεόνικος, δ' ον. θισσcιλoίί τινο,. 
Κλεοπότρο, 'ιι' θιιτ. Βο"ίου Ι μΙοι .cί>ν 

Δcινcιtδων · 1 σύΙ;.βcια.ΠερδΙxxcι Ι δν . 
βcισιλισαων ΑΙΥύπτοιι Ι Χ. 4. 

ΚλεοπατρΙς,-Ιδος, 'ιι' π6λ. ΑIΥύπτου. 
Κλεόπομπος,6' πcι.ΠcιρνcιoαoίllστΡcιτ. 

Άθ'TjνcιΙων Ι Χ. 4. 
Κλεοσ8tνης,δ·at,τ/ί)νΈφό~ων1:πci~ •. 
Κλεόστρατος,δ·ιΧστ"ονόμ.ίΧ 'ravΒι:.~ . 
Κλεότιμος,δ·πρciχ'tωΡΦιλΙπ.,Ή).e~~, . 
Κλεόφαντος, δ' υΙ θεμιστοχ).ίου; κ . 

'ApxtItIt'Tj' Ι χ.!. 
Κλεοφ/λη, η' σό~. ΛιιχοιίΡΥΟΙΙ " 'Αγ

xcιδΙcι" μή. 'AyxcιΙoιι. 
Κλεοφων, -ωντος.6· σΤΡCΙ1:. Χ. δ1jμcιy. 

'AQ,lv. Ι χ. ιι. 
Κλεοχόρεια, fj' μΙcι .&ιν ΝcιΤciδων. 
Κλέοχος,δ' ΠCΙ. Άρί:Σ" πιiπ.Mιλ ήτοιι . 
Κλεύας, 6' "ν.Ι Κλεύης. 
Κλεύ60Τος, 6' Tayaci't'l; τι,. 
Κλεύδαμος, δ' ιίντΙ Κλεόδημος, KCΙ . 

ΌλυμπιονΙΧοιι 'ΑσωπΙχου. 

Κλεύης,·οu,6·uι.Δώροιι,ciπόΥ.' Aycιμίμ . 
Κλεύνικος, δ' "ντΙ Κλεόνlκος. 
Κλεψύδρα, 'ιι' It,lyij 'Axponc.Ae"" Ά-

θΤίν. 'I'τ'''cι ίπl τ7j,ΙΙsσσ,lν.'l~ώμη •. 
Κλtων, ·ωνος, 6' "ή •. xcιΙ δημcιy. Ά · 

8'TjY. Ι <ςυρ. Σιχιι/ί)νο, Ι χ.!. 
ΚλεωναΙ, .cι!· π6λο ΆΡΥολ.Ι πόλο Φco ' 

χΙδσ, Ι χ.1. . 
Κλεώνη, 'ιι' μΙcι ~&lν 19 8uy. Άσωποίί. 
Κλεώνης, -ου, 6' υι. Πίλοπο,. 
Κλεώνυμος, δ' θη15cιεo, ΊσθμιονΙΧΊ 

Σπαιρ'tιιiτ,l" ιιι. 1:φοδμι;υ Ι χ.Α. 
ΚληΤδες, cι!' 15λ. Κλείδες. 
Κλήμης, -εν τος, δ' 15'1. PωμcιΙoιν:φι' 

λόσοφο, Χ. σιιyyρcιφιίι, Ι χ .!. 
ΚληπΙδαυα,η·πόλ. E~pcoπ.ΣoιρμcιτΙ~,. 
Κλησώ,-οϋς, 'ιι' 8uy. Κλ-;'αοινο, . 
Κλήσων, ·ωνος, 6' οι. Δίλ_ΥG;' 
ΚλΤμaξ,-oKoς, 'ij' δρ. Λυχίοι,Ιδρ.1:υρΙ-

cι,lδρ.μ&1:αι'ίι Ά~xa.δ.x.·ApτoλΙδoa. 
Κλlτερνα, "ι' πόλ. 'Ι ταιλΙαι;. 
Κλον/η, "ι' μ{« -τΜν Νυμφών. 
ΚλονΙος, 6' υl. 'Αλίχοτορο" Tjy. <ςaν iν 

ΤροΙq:Βοιl8'tcί>νΙιΙ, 'tIίIν ιιΙΠριiμοιι. 
ΚλouνΙα, -11. π6λο Tcιργa.xων:l"πcινΙcι,. 
ΚλούνlOν, 't6' κόλ. Κο"αιχτ,;. 
Κλούσιον, τ6' ις6λ . Έ.ρoιι~Ιcι" 
Κλούσιος, δ' ποτ. Ί.αι),(:Σ,. 
Κλυδal, cιΙ· π6λ. ΚοιρΙ()(;. 
Κλυμέ-νη, η' μΙcι οτ/ί)ν 'Ωxι~νΙδων loιit;. 

15cια. Α!8ιοπ.Μiροπο; IΝ,Ιρ,ΙΙ,ιχ.! . 
Κλύμενος, δ' 15cισ. ΙΙινυών 'Ur-χομa

'1011 Ι υΙ: Olνjω,luι.Φoρων'oι, ΙΧ. ! . 
Κλύσμα,·ατος, τΟ' λιμ. κ. φρoύp.'E~υ. 

8ρl, θcιλιίααη,. 
Κλυσώνυμος, 6' οΙ 'Αμtfι~:iμcιντο,~ 
Kλuταιμ(ν)ι'!oτΡO,TI·θυΎ.~cισ. Σπci~'t,l' 

Tυν&tιpι.,ιί&ιλ.'EλΙνTί,·Y.·Διoσxoύ· 
ρ ... , αtiΙ;. ΆycιμIμνoνo,. . 

ΚλυτΙα,"ι'PΙcι 'tliιν'Qxacινlaων 'ι "i!.!o.:I. 
κω Xιiλχωνoι; Ι Υ. , «. 

, Κλυτιόδης,·ου, δ(χ.·Ιδης)Ό(, κ. «ιι6Υ. 
KAu'ttou, ιίπΟΥ. "λμφιιiρεω Ι Κλυ
τιόδaΙ-Υiνο, μιiντίω'l ίν 'Ήλιδι. 

ΚλυτΙος, δ (Χ. Κλύτ-)' ιΙ, lΊyιiντωνl 
"δελ. Πριιiμoιι Ι υΙ Ε\ι;;ύτου Ι χ.1. 

ΚλυτΙππη, 'ιι' μ(cι -τιilν θεαπ:ί~ων. 
Κλυτοδώρα, i( 8υΥ. Λα.oμί~o ·,τo,. 
Κλυτομήδης, 'ους, δ·ιιl. -Eνoπ~.,AΙ· 

τωλό;. 
Κλuτόνηος, 6' ιι!. βσια. Φσιιciχωv"Α).

χιν6ι;ιι Ι χ.!. 

Κλότος, δ' εΙ, .ών υl. Α!Ύtiιττοll Ι Χ.4. 



itI2 

Κλω8ώ, -0Ος, ή' μΙαι τών 3 Μοιρών. 
Κλων6ριον, τό' δν. ΙταιΙραι, τιν~. 
ΚλωπΙδαι, οΙ' xCllμ. παιρφδ. τοβ δ-/ιΡου 

ΚρωπΙ&αιι . 
Κνακ6διον, τό' δρ. ΔαιχωνΙαι,
Κν6καλος, 6' δρ. ΟΑρχαιδΙαις;. 
ΚνακΙων, ·ωνος, 6' ποτ. Δ<ΧχφνΙ",. 
ΚνημΙς" Τδος, ή' δρ . Χ. πόλ.ΛοχρΙδο,. 
Κνημος, δ ' ναιtίαιρχoς; :Σπαιρτιαιτciν. 
Κνήμwν,-wνος,δΊiνήρ τι,παιρ&Λουχι. 
ΚνιδΙα, ή·ίπΙθ:Αφρο&.!χερσόν.ΚαιρΙαις. 
ΚνΙδος, ή' πόλο ΚαιρΙαις . 
ΚνοΤ8ος;, δ·παι. ΑΙ"(ιν. ΝιΧοδρόμου. 
ΚνΟϋφις, -ιδος, δ'θ_ός τώνΑΙ"(υπτΙων . 
Κνωπός, δ (Χ. Κνώπος)' υΙ K~~oυ , 

βαισ .Έ~υθρωνlπ6λ.x.πoτ.BoιφτΙαις . 
. Kνwσός,ή (χ.Κνwσσός) ·πόλ.Κρήτ\'j ;:. 
Κοόρα, ή' πόλο :ΣυρΙαις. 
Kόι3wν, -ωνος, δ' Χiτ. Διλφών. 
Κογκόλερας, δ' ΈλληνιστΙ 6 :Σαι~δσι 

νιiπσιλoς . 

Κοδ6τη, ή' ν~σo, 'lν&ιx~,. 
Κοδράτος, δ' δν. ΡωμσιΙων. 
ΚοδρΙδης, ου, δ ' υΙ . Τι cinci"(. Κόδρου 

Ι ΚοδρΙδοι=Ά8ηναΤοι. 
Κόδρος, δ' τιλιυτ. βαισ. Ά&ην6ν, υι. 

MBλιiνθoυ. 
Κ08ωκΙδοι, οΙ' δ~μoς; Άττιx~ 
ΚοΙα, 'ij. μΙαι 1:6ιν Άμαι~όνφν. 
ΚοιαντΙς, -Ιδος, ή' θυ"( .ΚοΙου,ήΔ,ΙΤΟ> . 
Κοικώα, ή' δν. &οtίλ1j'. 
Κοίλα, τΙΙ· σΠ1jλιχιώlJ1j παιρΙΙλιαι E~6 . 

τάι μιταιεiιιiχρωτ.Καιφ1jρίω, χ.Χε?· 
σονΥ,σοll Ι ΧΙου Ι ΝαιυπαιχτΙαι,. 

ΚοΙλη, ή' χωρ. x.lJ~μ. Ά1:τtX~'. 
ΚοΙλη ΣυρΙα, ή (χ.ΚοιλοσυρΙα)· ή πε

lJιάι.ΣυρΙαις;μl1:αιείιΔιδΙΙνου Χ.Ο Αν'1:l ' 
λι6ιiνoυ. 

KoΙλwσ(σ)α, "ι' δρ. };ιxυaινιαι,
ΚοΤνος, δ' στραι1:. ΙΙΙΥ. Άλl~ιXν&ρoυ . 
Κόίντος, δ' δν. ΡφμαιΙων Ι Κόίντος 

ΣμυρναΤος, 'ΠΙΧ. ΠΟΙ\'jτή,. 
ΚοΙνυρα, τΙΙ· όριινόν τμημαι θΙΙσου. 
Κοιογένεια, ή' "ι Δ\'jΤΟ>, θυΥ. ΚοΙου . 
Κοιος, Ι· ιΙ; τώνΤιτciν., υι.o~ρ.x.~ • . 
ΚοιρανΙδος,δΌΙ.ΚοιρΙΙνου, δΠολόϊlJcς:. 
ΚοΙρανος, δ' 'tmv iπιο.ΛυχΙων 1:Ι,ιπαι . 

μιΧντιω, ΠολutΙJοu, ix ΚορΙνθ Ix.~ . 
Κοιρατόδας, -α, δ' θ1jδ. cipx.\'jyci, <t&lv 

ιi ν Bυ~αιντΙφ 8οιιιιτ&lν φρουρ6ιν. 
Κοιούρα; ή' πλουσΙαι τι, ίε Ει)δοΙαι,. 
ΚοΤτοι, οΙ' ο ΑοιαιτιΧόν lθνο,. 
Κόκιν8ος, 6' ciχριιιτ. 'Iταιλι.c, 
ΚοκκαλΙνη. "ι' δν. yυνaιιx~ 
Κοκκήιος. 6' δν. ΡιιιμαιΙιιιν . 
KOίcKύγΙOν δρας, τ6' δρ •• ΑΡΥολΙδο,. 
ΚοκκΙ;;κα, ή' 'πΙθ. ΆΡτ'μιlJο,. 
Κοκκωνδς,-δ, 6'ciItotl}ci, Υό\'jΤΟ' Άδιιι-

νοτιιχΙτου, ίΧ Bυ~αιντΙoυ. 
Κοκύλιον, τ6' πόλο Μ . 'ΑοΙαι,. 
ΚολαινΙς, ./δος, ή' ίπΙ8. Άρτίμι&ο,. 
Κόλαινος, δ' υι. Έρμου, βαισ . Άττιχ. 
Κολακώνυμος, δ' ciντΙ Κλεώνυμος;. 
Κολ6νικα, τ( πόλο ΒΡΙ't'tοινίαι,. 
Κολ6ξαίς, -ίος, 6' υΙ του βαιο. 'τ6ιν 

Σχυ8&1ν ΤαιΡΥΙ τιioυ. 
Κ6λαπις, -ιδος, δ' ποτ. ΠαιννονΙαι,. 
ΚολασσαΙ, αιΙ·-Κολοσσαl. 
ΚολλατΙα, ή (Χ. -εΙα)' πόλο 'ΙταιλΙαι,. 
ΚολλατΤνο;, δ'll, τ6ιν ίπιο.ΡωμαιΙσιν. 
ΚολλΙνα,"ι'μΙαι 'τ6ιν πuλω'l τη,Ρώμ"l,. 
Κολόη, +,. λΙμνη ΛυδΙαι~, 
ΚολοκαοΙα, ή' ίπΙ8. °AQ~v!c. 
ΚολοσσαΙ, αιΙ' πόλο Φρυ"(Ιαις. 
Κολοφών, -ώνος, ή ' μΙοι τών 12 'Ιιιιν. 

πόλιων Μ. ΆοΙαι,. 
. Ι{ολοφων/α, "ι' 8uy. βαιο.Ο Α 'ττ.'Εριχ IW. 

ΚολοφωνΙων λιμήν,δ ·λιμΥινΜαιχιδον. ΚορησσΙα, -11. πόλ ο τ~ς; νήοου Kcii. 
Κολυμ66c;, -όδας, ή' θυΥ. ΠιιρiιΙoυ. Κορησσός,δ·δρ.χ.χώ. Μιχραιο:ΙωνΙαι, . 
Κολυττός,6 (χ.Κολλυτ(τ)ός)· χφρ.Χ. ΚορΙα,ή·iπΙθ. Ά~τ.μ ! πόλο βρΙΤ1:αιν. 

δημό, Ά'tτι)ιTjς. ΚοριδοργΙς,-ΙlJος, ή' πόλο r.ρμαινΙαι,. 
ΚολχΙς, .ιδος, ή' ίπαιρχ. ΆοΙαι,. Κόριν8ος,δΌι.Διό. Ι ιixρόπ.KoρΙν80υ. 
Κόλχοι, οΙ' xIi't. 'τ~" Αοιαι't.ΚολχΙlJο,. Κ6ριν80ς,"ι ·ήπιρΙφ. πόλ .Π.λοποννήσ. 
Κολωνα/, αιΙ ·πόλ . Τ"φΙΙlJο,Ιπόλ.πληο. Κ6ριννα,ή(χ.-Ιννα)·ποιήτρ.ίχΤαιν:LΥΡ. 

ΛαιμΨΙΙχου Ι x.~. Κόριννος, δ' ίπ ΠΟΙ\'jτ-r" , ί~ ΊλΙοlι. 
Κολωνότας, -α, δ' ίπΙθ. A.~... ΚορΙολλα,ή (χ.-ιόλα)· πόλο Ί'tαιλΙαι •. 
Κολώνη , ή' xcίlμ"!) 1I.001jY. Ι ιiχριιιτ. Κοριολανός, δ' ίπιφ. οτραι,;. Ριίιμη, . 

ΒιθυνΙαι, Ι Χ.Ι! . ΚορΙσκας, 6' φιλόο. ίχ :ΣχήΦ.οι,. 
ΚολωνΙς, -Ιδος, ή ' Y\'jοΙς;' ΑΡΥολ.Χ6λπ. Κόρκυρα,ή' ciντΙ Κέρκυρα Ι ΤιΜέλαι-
Κολωνός, δ' λόφο, 'A'tτIxfj, χαι! π.ρΙ να, νη~o, 'A1J"Iot'tIx~, θαιλιtΟΟ\'jς;. 

αιίι,;όν χωρΙον Χ. δημος. ΚοργηλΙα,ή·δν.lJlαιφ. Ρroμ. Δ.οποιν&lν . 
Κολώτης, -ΟΟ,δ' ΠιΧριος; "(λuπ'tη,I'Ε- Κορνήλιος,δ·δν.lJιαιφ. ίπιο. ΡφμαιΙων. 

IttxouPIIci, τι,. Κ6ρνικλος, Τι' πόλο ΊταιλΙαι,. 
Κομαγηνή, ή' βλ. Κομμαγ-. Κόραι6ος,6' υι.βαιο. ΦρυΥ. lιIuylJovoςo Ι 
Κομαι8ώ,-οϋς,"ι·θυΎ.Πτιρ.λciου,δαι· ίιιών. 4ρχ. Άθ\'jν. Ι χ. Ι!. 

σιλίως; ,;6ιν Τ1jλa6όων. Κοροκουδ6μη, ή' Χώ. ΤαιυρΙIJo,. 
Κόμανα, τιi·πόλ .KαιππαιlJ . lίπαιpχ.Πόν- Κόροντα, τιχ· · πόλο 'ΑχαιρναινΙαι,. 

του. Κόρος, δ' rto't. ΠιροΙαις. 
ΚομανΙα, ή' φρούρ. Μυ::ιΙαι,. Κόρραγον, τό' φροόρ. Moιxll}ovIoι, . 
Κόμαροι, οΙ' :ΣχυθιΧόν 18νο,. Κόρσεαι, αιΙ (Χ. -σέαι)·=ΚορασσΙαι . 
Κόμαρας, δ' λφΥιν ΉπlΙρου. ΚορσεΙα,Τι(χ. ΚορσιαΙ,αι!)' χώ. Βοιωτ . 
Κομότας, -ο, δ' δν . βουΧόλου τινό,. Κ6ρσlκα, ή (Χ. ΚορσΙς)' 'ij Κορσική (Τι 
Κομβό6ος, δ' 8βριΧπων :Σlλ.tίχoυ 'tou Κύρνος των ΡωμαιΙων) . 

Nιxιiτopo.. Κορσωτή, Τι' πόλο ΜισοπσταιμΙαι,. 
Κομηδοι, οΙ ' 11χυθιΧόν Ιθνο,. Κόρτωνα, ή' πόλο ΤυΡΡ\'jνΙαις;. 
Κομητδς, -δ, δ' ποιητ1j, 1:Ι'. Κορύ6ας,-αντος,δ·υΙΚυΟίλ. 'Χ. ΊαιοΙ . 
Κομήτης, -00, δ' ιΙ, 'τών Λαιπιθ6ινΙ.[, Ι Κορύ6αντες,οΙ ιιρ.ε, Κυ6'λ\'jς; . 

't&lv υΙ Τιοαιμινοίί Ι χ.4. Κορύδαλλα·πόλ.ΡόlJου Ι πόλ.ΛυχΙαις;. 
Κομηών, -ώνος, δ' ΡόlJιο, πολlτιυ6μ. KOΡUδ6λλαι, αιΙ ΙΧ. Κορύδολαι)' μΙαι 
Κομμαγηνή, "ι ' ίπαιρχ. :ΣυρΙαι,. <t&iv ΧιλιlJονΙων v'ljofIIY. 
Κομμεν6σης, δ' Jto't. 'Ινδιών. Κορυδολλός,δ' χωρ. x.δTίμ.'Aττιx~, Ι 
Κόμμοδος, δ' Ρωμ. oιil'toxp. lχ.1. δρ. ΆττιχΤίς. 
Κομπασεύς,-έως, δ·xωμ.πλαιo,;ήλ'~. Κορύδολλος,δ' -Ελλην ίε 'Av'tIxtίpoι;; 
Κομπόσιον, 'τό' χωρ. ΆρχαιδΙαι,. ΦωχΙlJο •. 
ΚόμΨα, ή' πόλο 'lταιλΙαι,. KoρύΔWν. -ωνος, δ ' δν. βουχόλοο. 
Κόμψατος, δ' ποτ. θΡ4χη,. Κορυ8αλΙα, Τι ' ίιςΙθ. Άρ'taμ:lJο,. 
Κονδοχ6της, -ου, δ' ποτ. ΊνlJιΙUν . Κόρu8ος,δ'uι.IJιiρι~c.;χ.Οίν6νης; Ι Άρ-
Κονδυλέ"α, -Ij . Χώμ"!) ''''ρχ:χIJΙαις;. χιΧς; τι, ! ci~x . βαισ.'Ιταιλ Ι σις; Ι Χ. ~. 
Κονδυλεατις, -ιδος, "ι' 'πΙθ. Άρ,;6μ . Κορύλας,.α,δ· Πι!"σΤι;;σαιτρ . ΠαιφλαιΥον. 
Κον8ύλη, "ι' lJημος; Άττιχη,ο Kόρuς,-υoς, δ ' ποτ . 'ApαιΙS'αι, 
Κόνιον, τό' πόλο ΦρυΥΙαι,. ΚορυφαΙα, -11 . 'πΙ8. ΆρτβμιlJος;. 
ΚονΙσαλος, δ'θιδ, σUντροφ. Πριιiπoυ. ΚορuφαΤον,τιΙ·λόf .π<χρdl't'ijν'ΕπΙδαιυρ . 
ΚονιστοργΙς, ή' πόλο ΛυσιταινΙαι,. Κορυφα1ος, δ' ίπΙ8. Διό;;. 
Κοννδς, δ (χ. Κόνν-)' βλ. Κ6ννος. ΚορυφαντΙς,-Ιδος, Τι' χώ . Μuτιλήν1j'. 
ΚοννΙδης, δ' παιιδαιΥωΥό, e1jaifII,. ΚορυφασΙα, ή' ίπΙ8. ΆρτίμιlJος;. 
Κόννος, δ' Άθ.αι·jλ\'j'tij, Τι xιθαιρφδ~. KoρυφόoIov,'tci·cixp.x.cppotip. Μισσην. 
Κονούενοι, οΙ ' roιHlxciv lθνο,. Κορυφή,ή(χ.-ύφη)· 8uy:gxaoιvoii Ι δρ. 
Κοντ6δεσδος, δ' ΠΟ';. θΡ4χη,. ΊνΙJι6Ιν Ι χ. ~. 
Κόνων,-wνcς,δ·ίπών.4ρχ.'Αθ.Ιοtpιl,; . ΚορφΙνιον, τ6' π6λ. "ΙtαιλΙς. 

'Α8η.,. Ι ~ωyρ. ίχ KλlφνΙUν Ι Χ. Ι. KCIρώ6ιoς, δ' <t&lv ΚρηtΙUν 'τΙ,. 
ΚοπαδΙων,·ωνος, δ' δν. notpoιoI'tou. Κορώνεια,"ι·π6λ. ΒΟΙΙΙΙ't . lπόλ.ΦθιώηlJ. 
Κοπρ6τος,-α, δ' ΠΟ';. :Σουσιαινη,. Κορώνη, -11. π6λ. lΙισΟ\'jνΙαις;. 
ΚοπρεαΤος, δ' χωμ. πλαι"τόν δν. ΚορωΥ/ς, ./δος, *Ι. θυΥ. ΦλΙΥόου, μή. 
Koπρεύς,·έWς,6ΌI.Πίλoπo, ί~ -Βλ Ι&-. ΆσΧληπιο6-1 μΙαιτών'flilJων Ι Χ.Ι! . 
ΚοπρΙα, "ι' παιραιλΙαι ΣιχιλΙαι,. Κορι.ινός,δ(Χ.Κ6Ρ-) ·βαισ.Λαιπι8ών lπαι. 
Κοπτός, ή' πόλο A!YUIt't. θηδαιtδo,. βαιο. :ΣΙ1l.υ6ινο," Κόραιχος; Ι Χ. 4. 
Κόρα, "ι' π6λ. 'Ι'tαιλΙαι,. Κ6σας, -ο, δ' Jto't. Aoι'tIou ΊταιλΙαις; . 
Κόραγος, 6' <t&lv ΜαιχllJόνων τι,. Κ60Ο(1, "ι (Χ. Κόσσαι, αιΙ)· πόλο Χ. λψ . 
Κορακήσιον, τό' cppoup. ΚιλlχΙ<χ,- ψυΡΡΥινΙαι,. 
Κ0ρ6κιον. 'τό' δρ . πληoΙoνKoλoφιiνo,. Κ~αΙα,-Ij·ίπαιρχ.Πι~ο.lπόλ. Tupp\'jV. 
ΚoραK6ννησoς,TιΎ~0.x. πόλο Λιδόη" lζόσσαΤοι, οΙ' λ"{jστρ. Ιθνος; M\'j~toι; . 
Κόρακος πέτρα, ή' βρΙΙχο, Ί8ιiχη,. Κ6σσουρα,Τι(χ. Kόσouρoς)' -.ηοΙ, μι-
Κ6ραξ,-ακος,δ"βαιο.11ιχlιιιlν.1 υΙ νόμφο 'ται~ίι :Σιχιλ. χ. 'Αφριχ,!,. 

Άριθ.!χ.4·Ιδρ.ΑΙ'tωλ.lποτ. ΚολχΙδ. Κόταινα, "ι' πόλο ΆρμινΙαι,. 
Κοραξο/, οΙ' 18νο, ΚολχΙδος;. . Κοτ6μ6α, "ι' π6λ. Π.ροΙαι,. 
ΚορασσΙαι, αιΙ· Ιρημoc ν~σo,AΙyαιΙoo, ΚοτινοΟσα. *Ι. ή ν~αo, τ6ιν roιlJIIPIIIY . 
Κ0ρ66οσ, "ι' π6λ. Άοιαιτ. ΠιοΙαι,. . Κόττας, -ο. 6' δν. διαιφ. ΡωμαιΙιιιν. 
Κ0ρ6Ιλων, -ωνος, ή' π6λ. rαιλλΙαι,. Koττlaρις, 6' Jto't. 11ινιx~, . 
Κορδ6κα, ή' ίπΙθ. Άρ'tΙμιlJο,. Κόπος, 6' ιΙ, 'tmv 'EX<X'tOyxIIPIIIY. 

. Κ6ρδu6α,ή·πριιιτ.τη,Βιιιτιχfj, Ίοων, KόπίJ(ρoς, δ' στραιτ. ΆρxιilJιιιν, 
Κορδύλη, 'Ιι. λιμήν 'τοβ Dci-.'tou. KoΤUΌΕιoν, τό' πόλο ΦρυΥΙαι,. 
Κορδυτός, "ι' π6λ. Παιμφυ'Ηιι," Κοτύλαιον, τό' δρ. E~ΙSoΙιX;. . 
Κορέ&ιν,·οντος,δ· .ι, τιllνυΙΛυ1l.ι!o' 11<οτυλεύς, -έwς. δ' 'πΙ8. ΆσχληπιοΟ . 

νο, .ε Άρ_δΙαι,. Κοτύλιον δρας, 1:6' δρ. ΆρχαιδΙαι,. 



Kότuρτα,"ι (x.-lιρτo)· χιιιρ. Ααιχων!αι,. 
KόΤUς,-υoζ,ό·βαo. ep4x,l' Ι βαιο. Οι.ι-

φλαιγo,!αι~ Ι κ. !. 
Κότυζ,-UOζ, of,-=Koτuττώ. 
KoτuτταρΙς, -Ιδος, "ι- μιiγιooιi ,;ι, . 
Κοτύττιο, "trl ·Ιορ. πr;ό, τιμ .Κοι υττοΟς. 
Κοτυττώ,-οΟς,,,,·θaάιiχολαιο.ίνθρ4χ'tj. 
Κοτύωρα, τ!ί ' πόλ ο ίπαιρχ . Οόντοιι. 
Κούοδοι, οΙ (Χ. ·6δοι)· l'8ρμαιν. ΙΘVo,. 
ΚουΤντο, -Ij. δν. Ρωμ. Υιιναωιων. 
Κουίρτνος,ό' δν. Ρωμύλοο μιτι!t θιiναι 
KOUKOuδa,of,' πόλο Κολχ!δο,. [τον. 
Κουκουσός, .". πόλο Καππαιδοχ!αι,. 
Κούνοξο,τιi·χωr;.Μιαοποτ.Τ,&.χΙSuλων. 
Κοίινεος, ό ' ίπιχρχ. 'lαπιχνΙιχ,. 
Κουρόλιος,ό·ποτ.θιααΙΧλ.lποτ.Βοιωτ . 
ΚQuρής,·ΓjΤΟζ,ό·όίπινοΥια .• ijν ·iνοπλον 

δρχτ,αινίνΚρijΤ'tj,ί, οδ οΙ Koor;~tI' 
Kouρtjτες,oΙ·ιiρx.xιiτ.Al.ωλΙαι, ,1 ιiρχ. 

ΙβρlΥς; Αιδ, ίν KpYιt'tj. 
Koυpι"jτις,-ιOOς,,,,'-Ij πιρΙτόνΠλιιιρω'IΙΧ 

χ •• των Κουρήτων. 
KoUριoν,τό·πόλ.Alτωλ.1 πόλ .Κύπροιι. 
Κούρτιος, ΡοΟφος, ό' Ρωμ.Ιατοριογρ. 
Κουφονόρσς, -ο, ό' ιιι. ΈπιζΥιλοιι. 
Κόων ,-ωνος,ό'ιΙΙ: AV1:fjvop.,ixTr;oIιx,. 
Κόως, .". ciντΙ κως. 
Κρσνολεύς, · έως, ό' ιιι. Δρύοπο,. 
Κρόνος, ό·δρ .χ . πόλ.ΛιιχΙαι,lδρ .Κιλιχ. 
ΚΡσδΙο, .,,' ίπΙθ. 'Αθ'!νΙΙς;. 
Κρδδις, Ioς,b'no1::AXIIItιx,I πο.:lταιλ. 
Κρόμ6ις, -εως, ό' ιι!.Φινίω, Χ.Κλιοπ. 
Κρ6μ6ouσο, Τι' πόλο ΑιιχΙαι; Ι vfjo. Μ. 

ΆαΙcι;, ενCΙν1:Ι KιλιxΙcις;. 
ΚΡσν6η, 'ij. θΙΙΥ. ΙScιo. Ά.τ. Kr;cιvcιou Ι 

,'9jo. πλ'ljο:Αττ.Ινi'jο. Αιχχων. Χόλπ. 
ΚρσναΙο, "ι' ίπΙθ. 'Αθ'!ν1t;. 
KραναΤδaι, οΙ' οΙ 'Ae'ljVΙXtOL ώς; ιiπόy. 

του ΙSαιo. Kρcινιxoυ. 
ΚρονοΤοι,ΟΙ·Χrlτ.μar;οuς; τ~, Άττιχή,. 
ΚρονοΙχμη, .". θιιγ . Kριxνcιoυ. 
KρaνooΙ,oΙ' oΙιiΡX.O&ι.ιxoγ .• ~ς;' Αττιχ. 
Κρανοός,ό ' ό μlτι!t τάν Kέxρ.ΙSιxo.'Aττ. 
Κρον6πης, ό (1<. -σπης)' "'Υιμων τοίί 

ίν Άαίq: ΔcιoxιιλΙoιι. 

Κρ6νειον,.όΊΧλοος; χιιπαιρΙοσων πcιρ« 
• Υ,ν Kό~ινθoν. 

Κρόνιοι, οΙ' πόλ ο Κιφι.ιλλ'ljνΙαι,. 
Κρ6νιον, τό·-Κρ6νειον. 
Κραννών, -ωνος, i(=Κρaνών. 
Kρaντώ, -οΟς, of,. μΙιχ των Ν'Ij;;'ιjΙδων. 
Κρ6ντωΡ,-ΟΡος, δ·ιΙι. 'Aμιί·ιτo~o;: . 11, 

των Λιχπιθων. 

Κρανών, -Cινoς, .". πόλο Πβι.αιΟΥ ιώτι-
δο; _ν θaαΟΙΧλΙq:. 

Κρ6ποδος, 6' ιiντΙ Κ6ρποδος . 
Κρόσσος, 6' δν. ίπια. ΡωμαιΙων. 
ΚροτοιΙς, -!δος, .". μΥι . Σχύλλ'lj'. 
ΚΡστοιμένης, .ους, 6' Xαιλxι~lύ, τι, 

• , E~ΙSoΙιx; . 

Κρστέος, -ο, 6' τω,ι Μαιχl/)"όνων τι" 
Κρότεια, of( πόλο ΒιθιινΙιχ, . 
Κρατέρεια,"ιΎ'ιjαΙ, πιχρόι τηνΣμύρν'ljν, 
Κρότερος, 6(χ.-Ρός)· ιΙ, των ατραιτ. 

,;ου Μ. Άλl,ιiνa"ου . 
Κρατεύας, -α, 6'-=Κρστέας Ι Μαιχl

δων φονιίι, ΙSαια. Μιχχβδ. Ά"Xιλιioυ 
Κρaτήρ,·rφος, 6' Χόλπο, 'ΙταιλΙ:χς;. 
Κρ6της,-ητος, δ' χωμ. ΠΟΙΥ,.Υ,;: lθτ;ΙS. 

φιλόα.ιrριχμμιχτ. ax IιΙ!ΧΗου Κιλι
χΙαι, IK~rl.'Ij' ό Μcιλλ"ώτ'lj'>Ικ.!. 

Κρaτήσικλt'!ς, -έouς, δ' παι. τοίί Μαι-
χ.δ. ναιυιiρxoιι θραιοuμ'ljλΙδΙΧ. 

KρατησιππΙδaς,-.:ι, 6' ναιύcι~x . Λαιχιδ. 
ΚρατΙδος,-α, δ' ιιι. Kριiττ,.o,. 
Κρατιει'ις, -έως, δ·παι:Aναί'ιΙSΙαι,. αιιζ. 

II'01:0poc. 

KρaτΤνoς, δ·χωμ. ποt'ljτής; Ι οτραιτ.'Α. 
e'ljV. Ι Λιχχιδ. Υλύπτ'lj' Ι Χ.Ι. 

Κρ6τιππος, δ' -Ελλ, ΙατΟριοτρ. Ι φι-
λόο. ίΧ Μιιτιλ, Ι Χ.Ι. 

Κρστύλως, 6' φιλόα., διδιAαx.Oλιiτιιιν. 
KρaOνις, -ιδος, δ' παι. ΦιλοποΙμινο,. 
ΚρεΤον, 1:ό' δρ. ΆΡΥολΙδο,. 
ΚρεΤος, δ' ιι!. ΟύΡιΙΙνοβ Χ. l'tj" ItClloς-l)p 

Άα1:ΡαιΙοιι. 
ΚρεΙων,οντος, δ' 4ν1:Ι Κρέων. 
Κρεμαστή, 'ιι' ίπΙθ. 1:~' θιοααιλ. ACII

ρIG'lj' Ι Χ ωρ. παιρ& 1:ijv -AΙSιιδoν. 
Κρεμών, -ωνος (χ.κρεμώνη,"')·πόλ. 

Ί"tCιιλΙαι,. 
Κρεοντιόδης, 6' ιιl. Κρ'ον1:0, Ι ιιΤ.'Η

r;αιχλ.χ.ΜΙΥιiριχ"θUΥ·1:0iiΚΡ'οντο,. 
Κρεόπωλον, τό-τό ΚρεΤον δρας. 
Κρέουσα, 'ij. θΟΥ.'Εf-ιχθίω,lθΙΙΥ.Πριrl

μ-.ιιI8ΙΙΥ. β:ιισ . Ko~. Κρίοντο;lχ.Ι. 
Κρεσφόντης,-ou,6·υι. 'Α,ρtστομciχοιι, 

Ή~eιχλsΙδ'lj'. 
Κρεϋσις,-ιδος,." (Χ. -ιος)· πόλ .χ.λιμ. 

ΒοιωτΙαι, . 
Κρέων, -οντος, δ·uι.ΙΙΙινοιχiω, «διλ. 

ΊoxZα~Ίj', βαια.θ-ηΙSιiiν Ι βαιο.ΚορΙν
. θ':)υ Ι x .~. 

KρεCινooι, οΙ' ιiπόy_ Κρίσπος; (ιiν,;Ι 
KρεoντΙδσι~ 

Κρεώφυλος, δ' φίλο, 'Ομήροιι, ΣΥο, Τι 
Σιiμιo;. 

ΚρηθεΤδος, ·α, δ' ιιι. Kp'ljeaaI'. 
Κρη8εΤς, .ιδος, Τι' θΟΥ. ΚΡr,θίω;, ." 

ΊiLπσλύn; . 
Κρηδεύς,-έως,δ'υ!.ΑΙόλοιι χ:Ενιχρίτ. 
Κρήδων, -ωνος, δ' οΙ, -ΙιΥιμ. Φaριliν 

Διοχλίοιι,. 

Κρήμνα, 'Ιι. πόλο ΊααιορΙαι,. 
ΚΡημνοΙ, 01 ' πόλο ΣχιιθΙΙΧ,. 
κρηνaι, αιΙ · χωρ. ΆχιχρναινΙαι,. 
ΚρηνοΤαι πύλαι, αιΙ· μΙαι πύλ'lj θ."ΙSιίlν. 
ΚρηνΙδες, ιχ!. πόλο θ~4x.Ι πόλο Βιθιιν. 
ΚΡΙ'!ς, Κρητός, δ' ιιι. Διό; Χ. νύμφ'ljς; 'Ι· 

διχΙιχ, Ι ιΙς; των Ι'ιγιiντων Ι Χ.!. 
Κρήσιον, τό' δρ.' Aρxαι~Ι!X,lπόλ. Κύπρ. 
ΚρήσιΟζ, δ' _πΙθ. Διονύο'.)ιι. 
Kpι"jσσα, "ι' xιi1: .• '9j, K~i;oτ'lj' Ι Ι.ιμην 

θΡ<JΧ. Χιραον.1 πόλο Παιφλ:ιιγονΙΙΧ,. 
Kρηστών,-Cινoς,." (Χ. ·ώνη)"ΠI).αιΟΥ. 

πόλ ο ep4x'lj'. 
Κρηστωνlα, ofι' ίπαιρχ. θρq.χ'lj' . 
Κρηταιει'ις, -έως, δ' ιiντΙ Κρής. 
Κρήτη, -i( σύζ. ΜΙνωο, Ι θιιγ.Δειιχιχ"Ι-

ων ο, Ι .;, μιγΙΧλ6ντ,αο; Κρ"lj"t'lj Ιχ.!. 
ΚρητηνΙσ, "ι' χωρΙον Pό~oιι. 
ΚρητΙνης, -ou, δ' πιχ. "tLIp. 'λναι,ιλιioιι 

ax l'r,yLou '1ταιλΙeι,. . 
ΚΡΙοσσς, 6' ιιι.WΑ~γοιι χ: E'ίιi~v'lj'. 
Κριδωτή, 'Ιι . πόλ.θr;tJχ.Χιραον.! ιiχρωτ. 

• ΑχαρναινΙαι;. 
ΚρΙμισ.(σ)α, ή' ιiχr;ωτ.χ. πόλ.'lτΙΧλΙαι, . 
Κριμισ(σ)ός, δ· ποτ . Ί"tαιλ.lποτ. Σιχιλ. 
Kριναγόρ-aς, -α,δ " πιγρόtμμαιτoπoιό, 

ax Μυτιλήνη; . 

ΚρΙνακος, δ' ιιΙ. Διό" πcιι. ){αιχιχρίω,. 
ΚρΙνιππος, δ' πιχ. T'ljpLλAou, τύρ. Σι-

)(ι/ .. Ίμίραι, . · . 
Κρινώ, 'ούς,'ij'μΙαι των αιις;.1:~υΔαιναιo!l. 
Κρτος,δ'=ΚρετοςIIΙ; τωνΤΙ1:ciνωνιlι, 

1:ων ιiπια . AΙγινΊj.ωνlπόλ. 'AxιxtIII, 
Ι ΠΟ"t. Λιι~Ι!Xς; . _ . .-

Κριοο μέτωπον, τ6' ιixρωτ. Kpoή1:'Ij' Ι 
ιixpω~. ΤΙΧΙΙΡΙΚΤΙ, ΧιραονΥισοιι . 

Κρισφ6ρος,δ·aπΙθ. Έ~μoυ iv'faνciypq:. 
Κρτσα,,,,(χ.δρθό"t.ΚρΙσσο)·πόλ.ΦωχΙ~. 
Κρισατος (Χ. όρθότ. Kρισσaτoς) κόλ· 

πος, δ' Χόλπος; ΦωχΙδο,. 
ΚρισΙη, "ι' μΙcιι 1:ων '~ICΙνΙδων. 

tt8I 

ΚρΤσος, δ' ιιΙ Φώκοιι, πιiπ.DuλciI)ΙΙu. 
ΚρΙσ(σ)ων,-ωνος,δΌτιχδtοδρ6μο,1:fj, 

ΣιχιλΙιχ,. 

ΚρΙταλλα, τ& (Χ . -λλσι, οΙ), πόλο Καιπ
. παιδοχΙιχ,. 

ΚριτΙας, , ου,δ' ιιΙΔροπΙδοιι:ιΙ, 1:ων ~o 
Τ')ρ. Ι αιιγΥ;ιιχφ. Ι Υλόπτ'lj; Ι Χ;! . 

Κριτό6ouλoς, δ· ·ο!. ΚρΙτωνο., 'Α8ην · 1 
Ιαιτρός; βιχσ. Meιxιδ. ΦιλΙπποιι. 

Κριτόδημος. δ' Kljιo, Ιαιτρός; Ι όλιιιι
Itιον. ίχ ΚλεΙ1:0ΡΟ'. 

KριτoλαTδaξ, -α, 6' Σπιχρτtιi1:'Ij' τι,. 
KΡΙ.τόλaoς, 6' πιριπαι"t φιλόο.!ατΡαιτ . 

. Άχαιιων Ι Χ.!. 
Kρlτων, -ωνΦ.ς, δ' μαιθ.x.φLλ. ];ωχριΧτ. 
Κριώα, .". δήμο, ΆΤ1:ιxfις;. 
ΚρόδUΖoι, oi' θρq:ΧΙΧόν Ιθνο" 
Κρόεσσα, 'Ιι. θυγ.'lνοll" μΥι . Βύς;ιχν1:0;. 
ΚροΤσμος, δ' των 'fρώων 1:Ι'. 
ΚροΤσος, 6' οΙ'Αλιι«nοιι, ΙSαισ.Aιιδων. 
Κρόκόλη, -11. νύμφ'lj, αύν1:ροφο, ·Αρτί-

μιδο, Ι δν. ΙταιΙραι, . 
ΚροκεαΙ, αιl (χ .-έαι)· πολΙχν'lj Αιχχων. 
Κρόκιον πεδΙον, τό' πιδιόι, Φθιώ1:Ι'}. 
ΚροκοδεΙλων πόλις,""δύο π6λ.ΑΙγύπ. 
Κροκύλεια, 1:ιi' χωρ . Τι ν'ljαΙ, 'IθιixΊj;; . 
Κροκύλειον, 1:6 (χ.-ιον) ·πόλ.ΑίτωλΙ-

αι, Τι ΆχαιρναινΙαι,. 

ΚΡόΚύλος, δ' ποιμΥιν τι,. 
Κρόκων, -ωνος, δ' παι. MεyαινιΙρcι;. 
Κρσμ(μ)υών,-Qνος, δ (Χ. -ύων)' πόλο 

ΙΙIΥαιρΙδο;. 
ΚρσνΙδης, δ' οι. Κρόνοιι, Ζεό;. 
Κρόνιον, 1:όΎαιό, Κρόνοιι Ιδρ:Ηλιδο; . 
Κρόνιος, δΊΙ, των μνηατYιρ.'lππo~αιμ. 
ΚΡόνιππος, δ' χιιιμ. πλαιοτόν δνομαι . 
ΚρονΙων, ·ωνος (χ.-ονος)·ιι!.Κρόνου . 
Κρόνος,ό·ιιΙ.ΟUριχνοίί x.r~"nCIt .ax τη, 

Ρ,αι, τιίlν : Διό" Οοαιι/')., Πλ(.)ύτ., 
-Ηραι" Δήμ'ljτρο, Χ. Έα.Ι!Χ;. 

Kρaν0σ6λων, δ' νομοθ. τιίlν Κρ(.)νίων . 
KρaσσαΙη, 'ιι' ." Χαιλχιδ.χ ιρα6νηαο;. 
Κρόταλος,δΊΙς; των μνηατ. Ίππo~ιxμ. 
Κρότων, -IιIvoς,b'-!jpm, τωνΚροτωνιιχ-

των 'ν Ίταιλ.l,πόλ. Bι:;aττΙων Ί τΙΧλ. 
ΚρστωπιάδΓος, -ου, δ' ιιΙ Κροτώποιι. 
Κρότωπος, δ' βιχα.WΑργ.,ul.'ΑΥijνοΡΟ'; . 
ΚρσυνοΙ, ΟΙ'Π'ljγijWΗλtδος; IIt'ljyy,'Ap-

χαιδΙαι, Ι πόλο ΜοιαΙαι •. 
ΚρσuoΙς, -/δος, 'Ιι·-Κροσσαίη. 
ΚρouστoμερΙα, "ι' πόλ ο ΣιxΙSΙνωγ'lταιλ. 
ΚΡΙα, "ι' πόλο ΛυχΙα;; . 
Kpυaσσός, 'Ι,. πόλο Kαιριaι~. 
Κρω6Ιαλος, tj' πόλο lΙα,l,λαιγο·IΙ!Χ;;. 
Κρω5ύλη, ofj' χωρ. θρ~lIη;. 
Kρ~6ύλoς, δ (Χ. Κρώ6· ) · των Άθη-

,cιΙων τι, Ι Χ. ι!ί. 
KρCιμνσ, ofj' φ"ούρ. ΠιχφλιχγονΙαι, . 
KρCιμνoι, οΙ (Χ. Κρώμοι)' χωρ. όχυ-

ρόν 'AΡXIXδΙ!X~. 
KρCιμoς, 6' ιιl. Aux!iovo •• 
KρCιπαι, αιΙ·=ΚρωπεΙσ. 
ΚρωπειαΙ, αιΙ (Χ. -ειό, -11, Χ. -ιό, χ.-ι6ς)· 

δiιμo, ΆΤ1:ΙX~" 
KρCιφι, 1:δ' δρ. 1:1), Α!γυπτ. θr,Qαιtδο,;. 
Κτέατος, δ' ιιl. W Αχτορο, Χ. Μολιόνη,. 
ΚτενοΟς, -οΟντος,δ·πόλ.χ.λιμ. Tattl~I. 
Κτημένη, ,,·-Κτιμένη. 
KτrισΙας, -ou, δ' πβρΙφ. ΙσΤΟΡΙΟΥΡ. ίΧ 

KνΙ~oιι Ι !αιτρ. Άρται,ίρ,οιι Ι Χ. ~. 
ΚτησΙ6ιος,δ·μαιθημ. ί~ Άλ.;αιν~ριΙ!X,. 
Κτησικλης, -έ()Uς, 6' ίπών.ι!ίρχ.ίν'Αθ. 

Ι Ια1:0ΡΙΟΥΡ. Ι Υλύπτ'lj' Ι Χ. Ι .. 
Κ τησΙλαος,δ ' Υλύπτ'lj' αύτχρ . ΠολΙΙΧλ . 
Κτι'ισιον, 1:ό' λιμην Κύπροιι. 
Κτήσιος, δ·ίπΙθ. Διό~ Χ. Έρμοίί, Παι . 

χoιρoΙS. ΚύμΙΧΙοιι. 
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Κτήσιππoc;,6'ιι,~cJSν μνησ~.Πηνιλ.1 "τ. 
Ήραιχλ.)t,ΔηιαινιΙρ.lμαι8.Σωχρ.lχ.Ι. 

Κτησιφων,-Cιντος,6·uι.Διωα8'ν.,θαιu-
μαισ1:ή, ΔΤϊμοσθ.ΙΆ8ην.πρό. ΦΙλιπ. 

Κτησιφών, ·ώντος, 'ιι' πόλο BαιtJuAwv. 
Κτήσυλλα,"ι'θUΥ.' Aλχιδιiμ.ίχ νή.Κ'ω. 
Κτιμένη, 'ιι ' θUΥ. Ao:iptOU, ciaaA.'Oauo. 

Ι π6λ. Δολ6πων ίν 8aooαιAIq.. 
Κυομ6σωρος, δ' πo~. Σιχιλcαι,. 
KUΌνεoι, αι!' V"lolaa, epq.x. Βοσπ6ραΙ) 

(f! βpιiχoι,.oι! Σuμπλ"lΥιiδ. Π'τρο:ι). 
Κυανή, 'ιι' Νύμφη. τι, ίν Σιχ,λ. Ι Quy. 

ALnιipou, ! αύ~. ΑΙόλοu. 
Κυ6νιππος, δ' " ιΗ. ΆδριίατοΙ) Ι χ.Ι. 
Κυοξ6ρης, ·OU, δ' u!. Φραιόρτοu, βαισ. 

ΜΥΙδΙαι, Ι ut. χ. διιίδ. ΆοτuιiΥΟU" 
ΚύΙ3ελα, 'tck (χ. -λλο) ·δΡ.χ .χωΡ'Φ"UΥ. 
Κυ6έλεια, τιi' χώ. ΊωνΙαι;; Μ. 'ΑοΙαι,. 
Κυ6έλη, 'ιι' e.i ΦΡUΥΙαι" "ι Ρίαι, "ι rctlαι, 

'ιι ΈατΙαι. 
ΚυδερνΙσκος, 6' ut. τ06 ΣΙχο: ίχ Au-

χΙαι" ναιύο:ρχο, ΠιροιχοίΙ o~dAou. 
Κυ6ή6η, "ι' φΡUΥισ~Ι "ι Κυ6έλη. 
Κύ6ιστοο, τιi'πόλ .Kιιταιoν.ίν Καιππαιδ. 
KUΔΑ8ήναιoν, τό' afjIlo, 'Αττιχfj,. 
KUΔΙaς" -00, 6' ~ωyρ.ίχ Κόθνο!) Ι χ.Ι. 
Kuδlππη,1!' μή.Κλιόδιο, χ.ΒΙτφν.Ιχ.4. 
Κύδνος, 6' ποτ. ΚιλιχΙο:,. 
Kuδρay6ρo, '11 (Χ. ΚυνδΡ-)' 80Υ. "Α.-

τρ'~, ιδιλ. ΆΥαιμ'μνονο •. 
ΚύδΡαι, αιΤ' π6λ. ΧαιονΙιι. ίν ΉπιΙρφ. 
ΚύδΡαρα, ,l:ιi· πόλο Φ;;tηΙαι •. 
Κύδων, ·wvoc;,6'u!: Απόλλ.χ.νόμφ.'Α· 

χιιχχιιλΙδο., !aput. tfj, ίν Kpijt'{l 
Κuδφνιιι,ΙΒu~ιiντιο. προδώοιι, 'ι:ό 
Bu~ιiV'l:Loν ιl. <toiJ, • ΑθηνιιΙοu,. 

Κύδι.ινες, οΙ' χcί'Σ . Κρήτη,. 
Κυδι..ινΙα, "ι' 'n:Ιθ:Αθ1jνtL, Ι π6λ.Κρήτ. 
Κυδωνι6ς, -όδος, ofj. ίπΙθ.'Αρτίμιδο •. 
Κύζικος, δ' "ι. Atvou, βαιο. Δολιόνων. 
Κύζικος, '11' νfjσ. ΠροποντΙδο, Ι πόλο 

)t, λιμ. δμών. ,l:fj, ν+.oou. 
Κut!εΙρη, "ι (χ. Ku8tpεIa, χ .• έρη)' '. 

πΙ8. Άφ~oaLτ"l'. 
Κύ8ηρο, tιi;vfjo. 'tfj, Δαιχων.θαιΗοοΥΙ'. 
Κυ8ήριος, 6' ποτ. -Ηλιδο, •. 
Ku8ηpoς, 6 ("Χ. -ρον, τό)' IlC« 'Σιilν 

12 «ρχ. π6λ., fIfjIloc Ά'ι:τιχfj,. 
Κύ8νος, "ι' μΙοι τ4lν KuxAιifIwv νήοων. 
Κυκήσιον, ' w· π6λ. -&λιδας;. 
Κυκλόδες, 011'·011 12 νfjo. 'Σ06 ΑIΥ.πιλ. 
Κυκλεύς, ·έWς,6· πOl.τ06 πιριφ. IτOL"l-

τ06 'ΑρΙονο" '1' Δ'σδου. 
Κυκλο66ρος, 6' χιΙμαιρρο, 'ΑΤΤΙΧfjς;. 
Κύκλων, 'ωνoc;, 6' 'A.pyιtd, τι,. 
Κόκλωψ, -ωπoc;, 6·χυρ.6 Πολύφ"lμο, Ι 

IτA"lQ. Κύκλωπες-ΓιΥaντες, "ΙοΙ 
ΟιΙραιν06 Χ • . 1'tI,. 

Κύκνoc;, 6' υΙ -APICIIC Χ. 4λλιιιν θιιilν. 
Κυλ6ρα6ις,-ιδος, "ι (Χ. ΚuλλόΡ-)'ru

μνιioιoν παιpi!ι τό -ΑΡΥΟ" 
Κυλόρα6ος, δ (1(. -ό6ης)' ιiρχ. 'αιο. 

-ΑΡΥου" υι. Σθινίλου. 
Κυλλόνα, "'·=Κυλλι'ινη. 
Κυλλήν, -ι"\νoc;, δ' "ι. 'EAιitou. 
Κυλλήνη, "ι·δρ:Αρχαιδ. Ι πόλ .-Βλιδoc 

Ι νύμφ"l . ie Άρχαιδ. Ι 1(, ι. 
Κύλων, ·ωνος, 6' ιΙ, τιilν ίπισ. 'νΆθ. 

'πιχιιρήοαι, νi!ι yCV'{l τύραιννο •. 
Kυματoλrιyη. '11' μΙαι τιilν ΝηρηΙδων. 
Κόμη,"ι'μΙοι τ4lν Άμαι~όνων Ι πόλο Κ. 

ΆοΙαις; Ι π6λ. Kαιμ~αινΙαι,. 
Κυμαδόμη, ιι' μΙαι τ6\ν ΝηρηΙδlιιν. 
Κυμο8όη, ofι' μ(αι τιilν ΝηρηΙδιιιν. 
Κυμσπόλεια; ofι· 8uy. Ποοιιδ. Χ. oι\C. 
, Έχαιτ6τχιιρο, BριCΊι:ιlll. 
KυμW, -οσς, ofj·Quy.NTiP'CIIC x .• epIeoc. 

K"rI88nnoς-K..,..,a 

Κύνα, "ι' Quy. τ06 βαιο.Καιχιδ . ΦιλΙπ-
που, CIιIl;. 'Αμύντοu. 

ΚυναΙ'ι'ειΡος, 6' ιiδιλφ.πoι. AIoxιIAou. 
Κόναι8α, "ι' π6λ. ΆρχαιδΙιι,. 
Κύναι80ς, δ' ιι, τcίlν . υι. Δυxιioνo, Ι 

Ριιψφδό, ,Χ XIou. 
Κυνόρητoc;, δ' uι.Κ6δρ.,Ιδρ.Κu06ντoc. 
Kuνδιός, ·6δος, "ι' ίπΙθ. 'ΑΡτ'μιδο,. 
Κυνέας, -ου, δ' θεσοιιλό" ιrζλ. χ .ούμ-

βουλο, βαισ. ΉπιΙροΙ) llιIppou. 

Κύνης ,· ηΤOC;,δ·u!.θιολύτCiU,' Axαι;;νιiν. 
Κυνήσιοι, οΙ (Iι.Κύνητεζ)· Ίσπιιν.lθν. 
Κυνητικόν, τό'Χ ώ. τfj~iπιιρχ .Auot ταιν. 
Κύν81Ος, δ' 'πΙθ. 'Απόλλωνο,. 
Κύν80ς, 6' δρ. νήοοΙ) ΔΥιλου. 
ΚυνΙα, 'ιι' AIIlν,l ΑΙτωλΙιι,. 
ΚυνΙσκο, ofι' 8uy. βαισ. tnιi.poτ"l' 'Δρχι

διiμoυ Ι ιiδιλ. ΆyηoιλιioI) Ι Χ.Ι. 
ΚυνΙσκoc;, δ' ίπών.Ζ.u'ιΜμοu, ,,!.τοσ 

~αιo. Σπαιρτ.ΛεωτυχΙδοu 'lόλuμπιον. 
Ιχ ΜιιντινιΙαι, Ι χ.Ι. 

Κύννα, '''ι' δν. Άθτ,ναιΙιι. 'ταιΙραι,. 
Κύννιος, δ' 'πΙθ. 'Απόλλωνο •• 
Κυνοκέφαλοι, οΙ' μυθιΧόν Ιθνο;. 
Κυνόπολις, ·εwς, ή·βλ.Κυνών πόλις. 
Κυνόρτας, δ' βαισ. Διιxε~ιιιμ., πιiππo, 

Τuνeιiριω. 
Κυνόρτιον, τό' δρ. ΆρΥολΙδο, παιρdι 

t'ijv 'EnIeoιu;;ov. 
Κϋνος, δ' πιι . Διιpύμνη.Ιπόλ .x.ιixρωτ. 

χ. λφ. ΌπουντΙων Δοχρ6\ν. 
ΚυνόσαΡ'ι'ες, -εoc;, τ6'τοπ08ιοΙαι Ι;ω 

των Άθην6\ν. 
Κυνός κεφαλοΙ, αιΙ' δΙΧόρuφο, λ6φο, 

θιοοιιλ. Ι χιιιρ. ΒοιιιιτΙιι,. 
Κυνόσουρα, 'ιι' νηοl, χ. ιiXρlllτ. 'Αττι

χή,Ιιiκρ. ΣOtλσιμΤν.~ιiχρ. Άρχιιeιιι •. 
Κυνός πόλις, "ι' πόλο ,πΙ τοσ Δtλτιι 

του Νε!λου. 
Κυνός σημα, τό (χ .Κυνόσσημα)·IiΧΡ. 

e;;q.x. Χιροον. Ι ιixpωτ. ΚιιρΙαι,. 
Κύνουλκο.ς, δ' It, τ6\ν Δaιπνοοοφιοτ. 
ΚύνουΡο, 'ij' πόλο 'ApyoAIeo •. 
Κυνουρία, f, 'χώl,ΟΙ' A~yoλ.(νυν· Αρχιιδ.). 
Κόνουρος, δ' υ!. Πβ~σ'ω~. 
Κυνώ.-οΟς, 'ιι' τ~οφό~ΚιίI,ΟU Mεyιi.λoυ . 
Κυνών πόλις, ofj. (χ. Κυνόπολις)' δν. 

πόλι ων ΑIΥύπτοιι. 
Κυπαρισσήεις, -εντος, 6' πόλο χ ιixp. 

ΤριιruλΙιι~ Ι ποτ. ΗιοοηνΙιι,. 
KυπαρισσΙα,"ι'~Kυπoρισσήεις 'ι ιixρ. 

Μι:σΥΙν.!πόλ. κ. λιμ. Λιιχων.lχ.Ι. 
Κυπόρισσος, Ι· u!. Μινύαι, ciaIA. Όρ· 

χομενι;υ. 

Κυπόρισσος, 'Ιι . πολΙχνη ΦωχΙδο,. 
Κύποσις,-εως, Υι·πόλ.θριιχ.Χιρσονήσ. 
Κύπη. -Ιι ' πόλο ΣιχιλΙo:~. 
ΚυηΡΙΟ, '11' ίπΙθ. Άφ~o~Ιτη,. 
Κύπρις,·ιδος, 'Ιι. ίπΙθ. 'Αφροδ. 
ΚUΠΡογένειd, 'Ιι. ΙπΙ8. 'Αφροδ, 
Κυπρ68εμις,-ιδος, 6' tonιiPX"l,Pdaou. 
Κύπρος, "ι' μΙοι τιilν μΙΥαιλυτ. νήσιιιν 

tfj, KIOOYIIou. 
Κύρα, τdι . (Χ. ΚΟΡα)· πόλο ΣΟΥδιαινij,ι 
KύΡOUνις,-ιoc;, "ι' V"loI. Λιβιί"l' 
Κύρ6οντες, οΙ' liντΙ Κορύδαντες. 
Kup6Ia, "ι' 1j Iτpdnpov ΚυδΙππη. 
Κύρη, 1j(x.Kupή)·Iapck πηΥη Ιν Διβύ, 

Ι vfjoo, ΠιροιΧοϊ! Χόλπου. 
ΚυρηδΙων, ·ωνος, 6' Ιπών. 'Exιxριi.· 

tou" ιiδιλφoσ τ06 p'ijt. AIOXIvou. 
ΚυΡηναΙα, 1j' ίπιιρχΙcιι ΛιδύΥΙ,. 
Κυρήνη,,,, ·Quy. ΊΨ.Iιι"Ι) lοίΙτοσπ ηνιι06 

lνύμφ"l τ~,lδν. 'τOlΙραι,'Αθ.Ι1Ι.4. 
Κυρήνη, "ι''ιι χώ. των ΚUΡηνOlΙιιινΙπ6λ. 

oτfj, KuP"lvctfxfj,. 
ΚυρΤνος, 6·-KouipTvoc;. 

Ι 
Κύρις,·εως, 'Ιι ·πόλ. tcίlv1iιxtJIvlllviv'1tIXA, 
Κύρνος, .ι· φ!λο, τ06 ποι. θι6Υνιδο, 

Ι uI. Ήριιχλ'οu;; Ι χ, Ι. 
Κύρνος, "ι' "ι νηο. Κορσιχη 'tfj, Tup· 

Ι'τ,νιχ. QctAιioo"l, Ι χωρ. EUΔoΙoI, 
Κυρ6πολις, ·εwς, "ι'-Κύρα, τcί. 
ΚϋΡος, δ' "Ι. Κιιμδύοου, δαιο. ΆσΙαι,.1 

uΙ.ΔιιριΙοu, ιieIA.tJo:o.' Αρτιι,ί~οul 
ποτ. ΆοΙαι, Ι ποτ. ΠιροΙαι, Ι χ.Ι. 

, Κύρου πεδΙον, τ6' ItIeIck, ALtJu"lc. 
Κύρου πόλις, "ι (Χ. Κυρούπολις)'

Κύρο, τιi. 
' Κυρρήστης, -συ, 6 (Χ. ΚυΡΡέστης)' 

xιiτoιxo, τ'ι, KU;>P"lo1:Lxijc. 
Κυρρηστική,'Ιι·χώ.τij,Καιιιι~ονΙαι,πιρΙ 

't'ijv πόλι~ Κύρρον. , ίπαιρχ. ΣuρΙαι,. 
ΚύΡΡος, δ' πόλο ΚιιχιδονΙοι, Ι πόλο 

τη, KUPI,TjotLxfj, ίν ΣuρΙq.. 
ΚυρσΙλος, Ι· Άθ"lν,iνΙΙV1:ιιιιθιΙ, xαιτi!ι 

'Σου θεμιοτοΧλ., πγοτιΙνιιντο, την 
ίyxαιτιiλιιψιν τcίlν Άθηνων Ι 1(.4. 

Κόρτωνες, 01' πολΙχν"l ΒοιωτΙαις;. 
ΚυΡτώνlOν, τό' πόλο 'EtPOUpIιx,. 
Κότα, 'ιι: πόλ. :ΚολχΙδο,. 
ΚυταΙο, 'ιι (Χ. ΚυτοΤς)·χώ. :ΚολχΙδο,. 
Κύταιον, τό' πόλο I{pijt"l,. 
ΚυτηΙς, ·Ιδος, fι ·=ΚυταΙα. 
ΚυτΙνιον, τ6' μΙιι 'Σ6\ν 4: δ8lΡ. π6λ. 

ίπΙ 'Σοίι ΠαιρναισοοΟ. 
ΚuτΙσ(σ)wρoς,Ι·U!.ΦΡΙ'ουll.Χοιλχιόπ. 
Κυτώνιον, τ6' πόλ. μιται;ιι HuofIi,,, 

AueIctC. 
ΚύτωΡος, "ι' κάλ. ΠαιφλαιΥονΙαις;. 
Κύφοινα, τcί· πόλο ΛαιχιιινΙαι,. 
Κύφορα, π6λ. θισοαιλΙιι, . 
Κύφας, t·u!. Πιρρcιιιl5'JίίΙδρ.θιοοαιλΙαιc. 
Κόφας, "ι' πόλ.ΠερριιιδΙαι, ίν θιοοOlλ. 
ΚυχρεΙα, "" ίπΙθ. νήοοΙ) Σαιλαιμtνο,. 
ΚυΧΡεUς,·έwc, δ' υΙ. Ποοειδ. Χ. Σαι· 

λιιμΤνο" βιιο. Σιιλ αιμΤνο,. 
Κύψελα, τcί· πόλο Ά~xιιδΙOI, Ι π6λ. 

θρ;κη, Ι 1'.4. 
KUΨελΙδης,δ' u!. 'i) !iπ6Υ.ΚuΨίλοuIΚυ

ΨελΙδαι=eυVΙΙΟ~ΙΧό, οΙκ. ΚορΙνθ. 
Κόψελος, t·u!. AInιItou, δcιια. Άρχιιδ.1 

υ!. ΉιτΙωνο" liπ6Υ. &χχιδωνlπιι. 
Κιλ 'ΣιιiδoI) Ι Χ.Ι. 

Κω'ι'οΙωνον, τ6' δρ. ΔιιχΙαι,. 
Κώης, -εως, δ' τύρ. KUOΙLA"lvιxIwv. 
Κώ8ων,·ωνoc;, 6' νησΙ; Λιιχων. Χόλπ. 

Ι V"loI; παιρdι 't'ijv Διδύην, 
Κώκαλος,Ι·βαιο .. ~fjc ίvΣιχιλ.ΚαιμΙχοu. 
Κώκυτος, δ' ποτ. -*δου!ποτ. θιοπριιιτ. 
Κωκυτός, δ ' Ιαιτρό" μαιθ. ΧιΙριιινο,. 
Κώλι. τό' πόλ. Ίν~ιχfι., 
Κωλιός,·όδος, ofι (δκΡα)' ιixρlllτ.'Aoιτ . 
ΚωμαρχΙδης, Ι· χιιιμιχ.πλαιστη λ6;ι,. 
Κώμ6ρειο, "ι' πόλο Mιιχι~oνΙcι,. 
ΚωμΙος,-ou, 6' ίπών. 4ρχ. ίν'Αθήναιι,. 
Κωμισηνή, 'Ι,. 'πιιρχΙιι ΠιιρθΙαι,. 
Κώμον, τό' π6λ. 'Ιτιι).Ιαι,. 
ΚωνόΡος, ,-α, Ι· δν. δουΧόλου. 
ΚωνκοΡδlα, 'Ιι. ΙΙόλι. ΊτοιλΙαι,. 
Κωνσεντlα,'Ι, ·πόλ.ΒριττΙαιcίν'l ταιλΙq. 
ΚωνστοντΤνος, δ' 6 iπtXΛ"lkI~ Μί· 

ycιι" Ρωμ. ιιιJtoxρ. lτιον 
Κωνστοντινούπολις, ιι' δλ. θυζόν. 
Κωνστόντιoc;, δ·Ρωμ.στραιτ.χ.αιίι'Σοχρ. 
Κώνστος,-αντος, δ' δν. ΡωμαιΤΧόν. 
Κωνώπα, "ι (χ.·πη)· πόλο ΑΙ,;ωλΙαι,. 
Κώπαι. αιΙ' π6λ. ΒοιιιιτΙαι,. 
ΚωπαΤς, -Ιδος, "ι . . λΙμνη BoLIll'tIcιc. 
Κι.ιΡόλιος, δ·-ΚouΡόλιος. 
ΚώΡαλις, :ιος. ofι' λΙμν"l AuxαιovIιx,. 

.1<ώΡU' τό' νfjσo, '1vfItxi\,. 
Kι.ιρuKΙα,"ι·Nδμφ"l τι" 8υΥ.τ06 ποταιμ. 

θι06 ΠλιΙστοu. 



.ωρύκιαι Νύμφαι, α:! ' θυΥα:.ίρι, τοθ 
ΠλιΙο.ου. 

KωΡUKlδες, α:1'Νύμφα:ι (βλ .Κωρύκιαι)· 
Κωρύκιον δντρον, .ό · οπήλα:ιον ΠcιΡ' 

νιxσooίl . 

Κώρυκος, δ ("ι). «x"ω~., πόλο Χ. λιμ. 
ΚιλικΙιχ,Ιπόλ.Λυχιιχ;ηΠιχμφυλΙΙΧ,1 
!iΧΡω •. Κρi)τ.lδρ. Ίωνιιx,ίνlι[.· AoIq:. 

KQς, f, ' vS'joo. 'Ιχα:ρΙου ItIAciyou,. 
Κωφατος, δ' ΊνΜ, τι •. 
Κωφήν, -r'\νος, δ (Χ. Κώφης, ·ου, δ)' 

ΠΟ'. 'Ivetxfj,. 
Κι.:φός λιμήν, δ' λιμ . To~ωνιxΙoυ κόλ

που ίν !ιIcιxaeovIq:. 

Λ 
Λόα, fj (Χ. Λδας)' βλ. Λδς. 
Λόα8α, fj' π6λ . E!}e .• Αριχ15ΙΙΧ,. 
Λό6α, ~ (χΛό6αι,α:I)'πόλ .Ε!}δ.'Α·ριχ15. 
Λόδαξ, ·ακος, δ' ΌλυμπιονΙΧ. ιχ Λι· 

πρίου. 

Λό6aρα, oτci· πόλο KcιρΙcι,. 
Λό6aς, δ' τιilν Σικιλιω.ιilν 'Ι,. 
Λό6δα, ofj·θυΥ.'Αμq:Ιονο; ,μi) Κuψίλου. 
Λα(:!δακΙδης, δ' υι. Τι ιiπόy. Λα:6~άκoυ. 
Λόβδακας, δ' βιχο. er,6ιίIv , πιχ . Aιxto u . 
Λόβδαλον, .6' φρούρ. Συ~ιxxoυoιilν . 
Λα(:!έριος, δ' ΡlDμ. μιμΟΥρciφο; 
Λa6έων, ·ωνος, δ' δν. ίπιο.ΡωμιχΙων. 
Λό(:!ηρος, "ι' πόλο 'IpAcιveIcι,. 
Λό6ης,δ·xωμ.πcιρcpδ.τoilόν. τoli o-τρcι-τ. 

AciX'l)·o,. 
Aa6Ir'\voς, δ (Χ. -ηνός)' ΙSΝ.ίπιo.Pωμ. 
Λα6ικόν, τό' .πόλ. ΛcιτΙoυ ίν 'IoτcιAIq:. 
Λα6/νιον, τό' βλ. ΛαουΤνιον. 
Λα6ότος, -α, 6' ΠΟ'. ΣυρΙcι,. 
Λό6ρονδα, τά: Χώμ'l) 'tfj, KcιρΙcι,. 
Λαtlρανδεύς, δ(χ.·δηνός)·ίπΙθ Διό,. 
Λαβύνητος, δ' βα:ο . &ΙSυλωνo,ιβιxo . 

Άoo ''PΙcι,. 
AOOOPIveoς, δ'πολύπλοχο, οίχοδομτ, 

Ι δ Λcι15ύρ. oτfj, ΑΙΥύΠ'1:0υl δ Λιx15ύ~. 
Kpi)'1:'I)' Ι Χ.4. 

Λα6ώτας. '0, δ' Ιπcιρxo, Σπcιρτιciτ'l), 
Ι βα:ο. Σπciρ.'Ι)., ul.'EXaoorpi'1:ou. 

Λαγέτας, ·α, δ' πρόπιχππ. τoίl Σ.ρά-
βωνο, ιχ μτιτρός;. 

Λαγιόδης, δ·uι.ΛciΥΟU , δ DoτoAaμιxto,. 
Λόγινσ, '1:ci· πόλι KcιρΙa: • . 
ΛσγΙσκα, "ι (Χ. 'ιον)' δν. Ι-ια:Ιρcι • . 
Λόγκεισ, "ι ' It'l)yYι ίν ΛιχχωνΙq:. 
Λόγκη, 'Ι)' πόλ ο Ψα:ρριχχ. 'lοπα:νΙιχ,. 
Λόγoς,δ·πcι.τoίl βα:ο. ΑίΥ.Πτολεμα:Ιου. 
ΛόΥουσα, ~. ν'l)οί. ΑίΥα:Ιου, μΙα: .ων 

Σπορciδων. 
Λaγυνlων, 'ωνος, δ' χωμ. δν.πα:ριχοΙ-τ. 
ΛαΊ'ύρα, "ι ' πόλι TΙXUPIxr,. Χιροονήο. 
Λόδας, '0, δ' πιρΙφ. «8λ'l)τή •. 
Λόδη, "ι'ν'l)οι,ΑΙΥΙΧΙου!νιχν.ιlι[ιλήτου. 
Λαδlκη, "ι' θυΥ · Bctt.ou, otil;;. βcιo. ΑΙ· 

Υιίπτου Άμιioιo, . 
Λόδοκος, δ' υι. ~Exίμoυ ιeΆρχα:δΙιχ, . 
Λόδων, -ωνος, δ' δ eΡciχων των μή. 

λων .ιilν ΈοπιρΙδων Ι πο •. Άρxcι
δΙcι. Ι υ Ι, '~xιιxνo6 Χ. Τ'Ι)θύο • . 

Λαέρκης, -ους, δ' 6πcιρχ. ΆχιλHΦC 
ίπΙ τ/ί)ν lι[υρμιδ.1 UΧνΙτ'l), ί,'lθΙΙχ. 

Λαέρτη, 1ι. φρούρ. KιλιxΙcι •. 
Λαέρτης, -ου, δ' πα: . 'OeUOOiCD,. 
Λαερτιόδης,δ·ιιΙΛιχίρ.ου, 'Oe"aoaIί,. 
Λαέρτιος, δ·=Λαέρτης. 
ΛaζoΙ, 01' Άοιιχ •. Ι8νο; ίν ΚολχΙδι. 
Λα8ρΙο, "ι' 8uy. θιροΙΙνδρου. 
ΛαιaTσι, οΙ' Iι[cικ.δoνιxόν lθνο,. 
ΛαιανδρΙς, ·Ιδος, "ι' oUI;;. βcιo. ]lπά~ · 

't'IJ, • Α vιx.;civepou. 

Ι •• ισι-λ6ρuμνσ 

ΛαΙας,·α,δ·«πόΥ. Tι.:ιιxμινoίl,ίXΣπΙΙρ-τ. 
ΛαΤος, -ο, δ' υι. χιχΙ etcie. τ06 βιχο."Β-

λιδο. 'Ο,lΙλου, «διλ. ΑΙ-ΤCDλ06. 
Λαι6Τνος, δ' δν. ίπιςι. ΡCDμcιΙων. 
Λα/λιος, 6' δν. ΥινιΙΙ, 'ΠΙο. ΡCDμcιΙων. 
Λότος, ΙS· υl' ΛcιΙSδΙΙxoυ, βcιo. e'l)ΙScilv, 

ΠCΙ. ΟΙδΙποδο,. 
ΛαΤς, -Ιδος, "ι' δν. δύο πιριφ.'-τcιιριilν. 
Λαισποδ/ας, '-ου, δ' o'f'ιx'l:: Αθ'ΙjVιχΙων. 
Λαιστρυγόνες, 01' lθν. «νθρωποφciΥ. 
Λαττος, δ' δν. ίπιο. Ρωμα:Ιιυν. 
Λόκαινα, "ι' Q'l)A. του Λόκων. 
Λακεδαιμόνιος, δ' υι. ΚΙμωνο" νcι6-

α:ρχ ο, Άθ'ljνcιΙων. 

Λοκεδαιμων, -ονος, 6' υι. Διό, Χ. ,l:fj, 
νύμφ'l), Tcιuyi.'Ij'. 

Λακεδα/μων, -ονος, "ι·ίπcι:;χ . Πιλoπ. 
Ι npCD'I:. Λcιxων., "ι 4λ),ω, Σπciρτ'l) . 

Λακέρεια, "ι' πόλ.θιοοα:λ·!ιΙιχΥV'l)aΙα:. , 
Λακιόδαι, οΙ (κ.ΛακΚ-)·δΥιμ.'Α "ιΧ71,. 
Λακι(:!ούργιον, το' πόλο Γaρμα:νΙcις;. 
ΛακΙνιον, τό' ιixρω •• Ίτα:λΙcι,. 
ΛακΙνιος, δ ' A'(jo.ij, ίν Ί~α:λΙ •• 
Λόκιος, δ' f/;>m; Ά.τιΥ.Υι;. 
Λόκμος, -OU, δ (Χ. Λάκμων, ·ωνος, 

δ) ' τό βόρ.τμfjμαι όΡοσιιρd, ΠΙνδου. 
Λόκμων, ·ωνος, δ' βλ. Λόκ μος. 
Λακρότης, -ους,δ' Όλυμπιον Σπα:ρ •. 

Ι Αίτωλο; oor ~ΙX''I1yr;;;. 
Λοκpaτ/δας, '0, δ ' ·E:po~o. ΣπΙΙρτης;. 
ΛακρατΙδης,·Ο\), δ' • ΑΙΙ.» cιρα:θαινoμ((. 
ΛακρΙνης, -ου, δ ' Σπotρ.ιciτ'l)ς; τι; . 
Λόκριτος, ·oυ,δΌoφιo •. ίκΦlltoYιλι~o,. 
Λακτόντιος, δ' Ραιμ. ουΥΥΡιχφιύ;. 
Λακύδης, -ου. Ι· φιλόο . ίχ Κuρήν'l);, 

etcie •• Apx'~LAGtou. , 
Λόκων, ·ωνος, δ' Πλcι.cιιιύ, τι,ΙΠυ

θotΥόριιό, .ι. Ι Χ.4. 
Λακων/α, 1ι (Χ, -νική)' ίπcιρx. Π.λοπ. 
Λακωνικός κόλπος, δ' Ιν Πελοποννή· 

οφ, μι.α:'iΙ Mcιλiα:, Χ. Tα:ινι:t~oυ. 
Λάμαχος, δ' O'l:pΙX •. 'Ae'l)v., υΙ . :Εενοφ. 
ΛαμαχΙππιον, -.:ό· χωμ. πλa:ο.ή λ6~ι,. 
Λαμέδων, -ΟVΤCζ, δ' βα:ο.Σιχυωνο, . 
ΛομΙα, 1ι . θυΥ. Ποσιιδ. Ι θίιΥ· Bi)Aou Ι 

δν . ιχ.ύλ'l)τρΙα:, Ι πόλο Φθιώη&ο" 
ΛαμΙας, -Ο\), δ' ΚCDμ. πλcιoτόν χυρ. δν. 
Λάμιος, δ' ιιl,'Hρcιxλ " Ι~p. ΛίφΙcι,. 
Λόμις, - ιδος, δ' Mιycιρεύ; τι;. 
ΛαμΙσκος, δ'Πυθα:Υόριιο; φιλόσοφο, . 
Λόμνιος, Λδμνος Χλπ,' « .. τΙ Λημν
Λόμος, δ' βα:ο. ΛιχιοψυΥόνων Ι ποτ. 

Βοιιιιτ. Ι ncn:. χ. πόλο ΚιλιχΙα:,. . 
Λάμπεια, "ι' δρ .• Αρχα:δΙα:,. 
Λαμπέτεια, 11' πόλο 'Ιτα:).(ιχ •. 
ΛαμπετΙδης, 6' υι. Λciμπ?υ, δ Δόλοψ. 
Λαμπετ/η, fj' θυΥ. 'ΗλΙο ιι' χ. νύμφ'l) 

NBCΙΙΡCΙ" «διλ. Φα:ιθούσ'l);. 
Λαμπεύς, -έως, δ' ίπΙθ . Πα:νό, . 
Λάμπη, "ι' πόλο KpTιt'l); . 
Λαμπιδώ,·οΟς,ofι'σύl;;,τοD βotο. :ΣπGtρ.'Ι), 

Άρχιδciμου Χ. μή. "Ayι~o;. 
Λόμπις, ·ιδος, δ' πλoύ~. IιxtJxA'l)PO, 

ί~ AIyIv'l); Ι Χ.Ι. 
Λομπιτώ, .σΟς, "ι' ]lπα:ρτι!~Ι; τι,~ 

δν. Ι-τcιΙρα:, ix ΣGtμου. 
Λόμπιχος, δ' τιίρ. ΣιΧΙλ. Nλcι,. 
Λόμπος, δ' υΙ βcιo.TρoΙιxς; Λcιoμ'δo'Ι-

το, Ι υ!. ΑΙΥύπ •. x.fofiYov'l), Ι Κ.4, 
Λαμπρό, 11' 15λ.-Λαμπτραl' 
Λαμπploς,-oυ, δ·ιiδιλ.x.υΙΠλoυτ lχ.4. 
Λαμπροκλr'\ς,-έους,δ·uι.Σωχ~.1 μοu-

oιx~ τι, Χ. διθυρα:μΙSoπoιo,. 
Λομπρ6μοχος, δ' Ίοθμιον.ί'·Οπο!lντ. 
Λόμπpaς, 6' ete:iox. μουοιχfj, ι .. Άθ. 
Λαμπτήρ, 'r'\ρoς, δ ' ΙπΙθ. BttxxOI). 
Λαμπτρal, cιΙ· efjJit.' 'A .. txfj" 

Δ.ΕΕΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΑΖ ΕΔ.Δ.1ΙΝ. ΓΜιΖΖΗΖ 

ttιi 

ΛCμπων, -ωνoς,δ·υι.ΛαιoμίlJ . ~.ιίyιν. , 
πcι.Πυθία:1 Ιιρ .χ .μiν ~.ίν · Αθ. r χ.4, 

Λαμπώνιον, .ό·1' όλ . TPqIciIJo;. 
Λαμόγ8ιος, δ' λυ;;. ΠΟΙ. ίχ Μιλ Υιτου. 
Λόμφιλος, δ (χ,Λόφ-)·.ων Λιxχι~.τι • . 
Λάμψακος, "ι' πόλο !ιIυσΙcι,. 
Λόμψος, δ' χωρ. nA'l)o . KλCΙ~Oμl·,ων. 
Λ6νασσα,1ι ·θυy.τυρ .Συρcιx.'.ιyα:θoχ λ. 
Λαν/κη, 1ι' μΥι. Πρωτίω,. 
Λανού6ιον, το' πΟλ. ΛcιτΙoυ ίν Ίτcιλ . 
Λοόγονος, δ' υΙ.' Ανήτορο" .ιilν έπ ισ. 

Τρώων 'ι:Ι' ~' υI.Bία:ντo"ίx ΤροΙα:,. 
ΛαογόΡας, -α, δ' βcιo. Δρυόπων. 
ΛαοΥόρη, "ι' θ.υΥ. Κινύ;.α:. 
Λαοδόμας, ·αντος, δ·υι.'ΑντΥινορο, Ι 

υι. βα:ο. Φα:ιGtκων Άντινόου , Χ. 4. 
Λαοδ8μεια, 1ι. θυΥ·Βιλλι;;οφόντ.lούC. 

ΠρωτιοιλΙΙου Ι oll~ . θυ'στου [ χ.4. 
Λαοδlκεια,"ι·δν.πόλ.ΦρυΥΙor." ΣυρΙcι. , 

Μ'Ι)δΙα:, Ι Χ. 4. 
Λαοδ/κη,1ι ·Νύμφ.,μή.Νιόιs'l),ΙθυΥ,ΠΡΙ · 

, ΙΙμου Ι θυΥ. ΆΥιχμίμν. Ι Χ. 4. 
Λα0δ6κιον, τό' πιδΙον Χ. Χώ. Άρxcιδ. 
Λα0δ6κος,δ·υΙ.'Αν-τ;ήνορο"Τρώ;; Ι υι. 

ΠριΙΙμου ~ 1)1. Βία:ντο, Ι χ. 4. 
Λαο8όη, ' ''ι ' μΙcι .. ίiν θιοπιilJαιν Ι μΥι . 

Auxiovo; Ι μή. ΈχΙονο, Ι χ. 4. 
Λαoe6ης, -Ο\), δ' υΙ 'Bρcιxλ. Χ. θl· 

oItIcieo, "Αντιδο;. 
Λαοκ6ων,-ωντος (-οντος)·δ ·υι.πορ· 

θιtoν. Ι !ιρ . Ποοl,δ. Ιν ΤροΙιι: Ι χ .4 . 
Λooιc6ωoα, "ι·Υυ .' Αφ«ρί.μi).ΛUΥχίω;. 
Λaoμέδεια, ",. μΙor. τό!ν Ν'Ι)ΡΤιί"ων . 
Λαομεδοντι6δης, , . υί. Λα:ομίδον· 

'1:0' Ι δ ΠρΙcιμo; f) 6 Λάμπο,. 
Λαομέδων, -οντΟζ, δ' υΙ. "[λρυ , βcιo . 

Τρφciδο" ΠCΙ. Πριάμου Ι χ. 4. 
Λaoμένης, ·ους,δ·υΙ Ήρor.Χλ. χ.μιΙΙ, 

τό!ν eloItIciemv. [λ '1),. 
Λaoμήδης,-oυς,δ·υΙ.'Bρcιxλ.x.'Oμφ ... · 
Λaoνόμη, "ι' θυΥ. ΙΌυνίCD', μi). Άμφι· 

.ρύαινο; Ι θυΥ.'Αμφιτρ.,ούl;;,Πολυ
crήμου Ι θΙΙΥ. Π'I)λίΦC Ι Χ. Ι. 

Λδος, δ' ποτ . Ίτor.λΙαι,. 
ΛαουϊνΙο, "ι' θιιy.βcι .Λcι-τΙν.,oιί~.AΙνIΙ. 
Λαουϊνιαοηνή,iι'χώΡcιΚcιππcιδοχΙcι,. 
ΛαουΤν ιον, τό' πΟλ. 'IτcιλΙιx;. 
Λαοφ6ντη, "ι' θυΥ. Πλιυρωνο; χ.lιχ.ν · 

, etItIt'l)" oύ~. θιοτΙου. 
Λόπο8ος, "ι ' πόλ ο Χ. λιμ. Κύπρου . 
Λοπέμσαι, οΙ' Ιπών. των Διοοχοόρων 

Kιiστoρo, Χ. Πoλιι~ιύxoυ,. 
Λαπl8αι, οΙ (Υιν. Λοπl8ων Χ. ·8ών)· 

θιοοα:λ. lθ.ο., ουΥ'Υ. -τ/ί)ν Κιν-,:ΙΧύρ . 
Λοπlδοιον, τό' χώ' AcιxmvIct,. 
Λαπl8η, 1ι. πόλο θιοοα:λΙΙΧ,' 
Λαπl8ης, ·ου, δ'f,ρφc Σπciρ •• , πΙΧ.Διο· 

μήe'l)~' ι 'ιιι. ΆπΟλλ., «~.λ. Kιv'l:or.Iί· 
ρου, ofιy. θιoocιλ. Ι Χ. Ι. 

Λόπι80ς, δ' δρ. ΆρxcιδΙcι,. 
Λόρα, 1ι. ρωμ. δνομα:. 
Λδρανδα, tci' πόλο ΛυxcιoνΙcι,. 
ΛορεντΙα, "ι ' δν. Ρωμ. eιοΠοινό!ν. 
Λαρήνσιος, δ' Ρωμ. δνoμcι. 
Λαρινδτις, ·ιδος, "ι' χώ. Ί-.:cιλΙcι,. 
Λάρινον, .6' πόλο 'Iτα:λΙcι,. 
Λόριος λ/μγη, "ι' λΙμν'l) Ί-τcιλΙιι,. 
Λάρισα, "ι (χΛόρισσα)'θυΥ.Πιλ"ΟΥΟϊΙ 

Ι «χρΟπ." Apyou, Ι πόλ.θIOOCΙλ .Πι· 
λΙΙΟΥΙώτ.1 πόλ.Φθιώ.[ πΟλ.ΤΡφ;χ.I. 

Λδρισος, δ' δλ. Λόρισσος. 
Λόριασος, 6' TtO'l:. "Βλιδο,. 
Λόριχος, ΙS· ΙΙU,l:ιλην. 'ι:ι,l«δ.).. !cιπφ. 
Λόραλον, 'ι:ό' πόλ, Ί'ι:ιιλΙor.,. 
Λαρτιάδης, ΙS· «ν-τ;Ι Λαερτιόδης. 

. ΛόΡTlοςί δ' ιiν-τΙ Λαέρτιος. 
Λδρυμνα, 'Iι·ltόλ.Boιωτ~1 πόλ.ΛοχρΙδ. 
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Λδις, 6 (Υιν. Λδι)' otxLooτi]~ χωρΙοο 'Α
pσιtνeu, κλ,lΟ. !nciρτη~. 

Λδις λΟΘς; fj' άλ, ΑαιχωνΙαις;. 
Λaαetνrιιϊ. -ους, 6' θηeaιΤ6, 1:Ι, ΙΌ-
λMι"~, Ι χ. Ι. 

Λαο!Χνla, 4)' 'τaιΙραι 'Χ Hαιντι~ιΙαι,. 
ΛόolOς,6'ιI, τιlνμνηoτ:lππoδαιμιΙαι" 
Λασlων, '-ωνo" δ' n6A. -Ηλιδο,. 
Λασόνιοι; e(' Άαιαι1:IΧόν Ιθνο., , 
ΛΩσος, 6' οΙΧαιρΙνοο, ποιη1:ή, Ι;Έρ· 

PL6V'1,. [λιΤο" 
ΛcιστρατΙιsaς, -ο, δ' Όλυμπιον., '8-
Λασόρτaς, -ο, 6' Ααιαιώνl6. 'LI'. 
ΛατΙνη,'i)'fιχώ. 1:ΙΙνΑαιτΙ νων, 1:όΑι:11:lον. 
ΛατΤνος, 6' οΙ'Οδοαα. χ. ΚΙΡΧΥι,ιβαια, 

Ααι1:ΙΟΟ Ι χ,l, 

Λότιον, τ6' '-ΡΧ, ΊταιλΙαι,. 
Λότμο<;;, 6' δρ. ΚσιρΙαι.Ιπ6λ. ΚσιρΙαι, 4 
ΛατοΤδης, 6' 4ντΙ ΛητοΤδης. [χ.Ι. 
Λατ6ς, 'i)' n6A. ΚΡ'ι'Lη •. 
ΛότραμUς, -UO<;, 6' υI.Δloν.x.'Aρlctδν. 
Λότυμνος, 6' δΙ'. 'Ιταιλ. ΒΡιττΙαι,. 
Λατώ, tj. 4πΙ Λητώ. 
ΛΟΟρεντον, 1:6' πόλο Ααι1:Ιου. 
Λciιρη, 'i)' δν.Ριιιμ,Υυν. Ι-π6λ.'ΙταιλΙαι •. 
Λαυριακ6ν, 1:6' .6>'. raρpιxvIιx" 
Λαίιριον, ",6' δρ. 'Aoτ",lxfj,. 
Λαcpόης, -ους, 6' 1:61'. -ΑΡΥου, Ι Υλ6-

πτη, b Φλιο6ν1:0ς:. 
Λαφ6νης,-ouc;,δ'υ ΙE~φoρΙφνo" • Αρ

χιΑς;,ΙΙ'1:.ν ρV'lο",ήρ.' ΑΥαιρΙατ.Ιχ.Ι. 
Λaφόων,-oντoς, δ-ΠυθαιΥ6ρ.'χ'llιται· 

ItOY'tIou. 
Λόφιλος, 6' δλ, Λόμφιλος. 
Λαφρlα, "ι'kιθ,'A.Ρ1:Ιμlδ Χ.' Αθην4,. 
Λόφριος.6,ιιπιβ, Έρμ06Ι u Ι,ΚαιαταιλΙου. 
Λαφ(ιστlOν, τ6' δρ. ΒοιωtΙαι~. 
Λαφύοτιος, 6' 'πΙθ, Διό •. 
Λοχόρης, -ους, 6' τύρ, • Aθ:rιν&\ν. 
Λόχεσις,-εως,tj·ρΙαιτωνΤΡΙιί)'ΙΙΙΟI;.ων. 
Λόχης, -ητος, 6' ατραι1: ΆθηναιΤo~. 
Λόων, ·ωνος, 6' χωμ. ποιητής:. 
Λέ<?Ί'ρας, 6Ότρσι1:.' Aθην. ,υΙfλαιύxων. 
Λεόδης, .• ouς, 6' υΙ Άαταιχο&. 
Λέαινα, -11. ΆθηναιΙαι ''LαιΙραι. 
Λtανl5ρoς, 6' 'ραιo1:ή,'Hρoίi"ιe 'Αβύ-

δob Ι Χ.Ι. . 
Λεόνειρα, "ι' 8uy. 1:011 Άμ6Χλαι. 
Λέαρχος, 6' υι. ΆθΙμ«ντο, χ. Ίνοίί,ι 

Υλ6Π1:η, 'χ ΡητΙου Ι χ.Ι • . 
Λε6όδεια, "ι' (Χ. ·Ια)· π6λ, Βοιω1:Ιαι •. 
Λε(3αlη, -11' κ6λ. HαιX8δOνΙαι~. 
Λέδεδος, 'i)' .6λ. Η. ' ΛαΙαι;. 
ΛεfJ/ιν, -t\voς,6 (x.·δήνα)·πόλ.K~ήτ. 
Λέ6ινθος, "ι'νfjα.ΑΙΥ:, μΙαι Σπopι:1~lIIν, 
Λέδων, -οντος, "ι' π6λ. ΦωχΙδο,. 
ΛειαΥόΡη, "ι' Θuy. Νη:-'ιιι" 
ΛεΙδηepoν,1:ό (Χ -δρα, τι:1)· χlιιρ.Πιι-

ρΙαι" _τρΙ, 'Oρφ'cιι, Ι δ? BoIcιιτ. 
ΛεΙΥηρ, -ηρος, 6' ποτ. Κιλ τιχfj •• 
Λειμώνη, "ι' βλ, Ήλώνη. 
ΛειπεφΙλη, "ι'θυΥ. Ίoλι:10υ,α~.Φ6λσιν1:. 
ΛειnόξαTς, -ίος, 6' υΙ. δαιο. %xυθ41ν 

ΤαιΡΤΙ1:ιίου. 
Λετρις, '-ιος, 6' ποτ. 'l1:σιλΙσι,. 
ΛεΙχος, 6·=Λfxας· 
Λειψύδριον, ",6' xCΙΙρ.'A.Τ1:IX. lνοδρov. 
Λειώδης, -ouς, 6' οι. · ΟΤνοιιος;, ιτ, 

t.v P",looτ. Πηνιλ6πη,. 
Λειώκριτός, 6' οι. 'Α.ρΙαδουlιΙ, 1:ΙΙν 

pV'looτ, Π'lj'l8λMη" . 
Λέκτον, "'6''' 4XΡ.t. Tρφctδoς;. 
Λέλεγες, οΙ, κaινι.iρx.· "BλA'rJY,IIνo;, 

Ιλθόν 'χ ΚσιΡΙΙΙΙ, χ, Tρ~. 
Λέλεξ,-εΥος, 6' δαια. ΙΙιτΙΙριιv, υι.πο

σιl~. Ι δαιο. Ααιχι&σιΙμ.,παι.Ιι}ρώτσι. 
Λεμόνη, "ι' λΙμV'l ΒιλΥ. roιAAIσιc. 

Λέμ6ιον, fj" δν. '1:αιΙ:;αι,. 
Λεμο6Τκες, οΙ' rαιλλΙΧόν Ι8νο,. 
Λέντουλος, δ·δν.Ιπισ.Pcιιμ. χ.6πΙΙτων, 
Λεοννότος, 6 (χ. Λε6νν- Χ. Λεονδι-

τος)Ότραιt.Η.'Α.λιΙ;.,χ.'i)Τ.ΦΡUΥΙαι •. 
Λεoντεύς,·έως,δ'υι.Koρcιινoli, ιτ, 1:ων 

μνηστ. Έλίνη, Ι ραιθ. Έπιχ06ρcυ. 
Λεοντιόδης,-οο,6Ό1:Ραιτ. θηδαιΙCιιν Ιν 

θιρμοπύλαιι, Ι πολίμαιρχος; θηδ. 
ΛεοντΤνοι, σΙ' π6λ. 11lχιλΙσι;. 
Λεόντιον, fj' δν, '1:αιΙραι,Ιπ6λ. 'Axaι

Ται, Ι Χ. Ι. 
ΛεοντΙς,-lδος, fj' ρΙαι t.v &ιχσι φο· 

λ.ν 'A1:tlxfj,. 
Λεοντ/σκος, δ' ΙΙισαήν. 'Ολυριιlον.Ι 

υι. ΠτσλιμαιΙου Ι )1.11. 
Λε6ντιχος, δ' 'Αθ."ν. tριήραιρχο,. 
Λεοντομένης,-ους, δ' υι. Τισotμινοli. 
Λεοντόπολις,-εως, fj' πύλ. ΑΙτύΠ1:. 
Λέοντος κώμη, 1,' Χώμ'lj ΦρυτΙαι,. 
Λεόντων πόλις, 'ij. πόλο ΦοlνΙχη;. 
Λέπιδος, δ' δν. ίπισ. ΡωμαιΙου. 
Λεπ6ντιdι, οΙ' Ιθνσς; Ραιl τΙαι,. 
Λεπρέας, δ'-Λέπρεος, 
Λέπρειον, tό' (χ-ρεον)' π6λ'-Ηλlδο,. 
Λέπρεας, δΌι,Πυρτίω.,Ιδρ.ΑιπριΙου. 
Λεπρεύς, -έως, 6' υΙ Και6χωνο;χ. Ά· 

σ1:ueαιμιΙαι~. 
Λεπρ/να, 'i). π6λ. ·Ηλιδο;. 
Λεπτή δκρα, 'i). ιiχρlΙΙt . ΠαιφλαιτονΙαι,. 
ΛεπτΙνης , -00, δ' tQ)y 'πισ.' Αθ."ναιΙων 

τις; Ι ιiδιλ. ΤΟρ. Συραιχ, ΔιονυσΙου. 
Λέπτις, -εως, fj' π6λ. 'Αφριχη. ΙΧ.Ι. 
ΛερΙα, fj·=Λέρος. 
Atpva,'i) (x.-η)·λΙμ.πoτ.πόλ.'AρyσλΙ~. 
Λέρος, 1j'νijαος;Αlτ.μΙαιtων Σπoρι:1~ων. 
Λεσβ6δεμις, -ιδος, δ' τλιίπτη. ίχΗυ· 

τιλήνη,. 

Λεσ60κλi'\ς,-έους, 6' συπρ. ΙχΙΙυτιλ. 
Λέσβος, δ' υΙ ΛαιπΙθου. 
Λέσβος, 'i). Vfjco. ΑΙΥαιΙου πιλΙΙΥου,. 
Λεσ6ώναξ, ·οκτος, δ' υΙ Ποτι:1μωνο, 

ίΧ Λ'αδ,υ, OOIj?LGtYι, χ. ρήτΩlΡ. 
Λεσχεινόριος, δ' ΙπΙθ. 'Αη6λλlιιν", 
Λέσχης, ·εω,δ·χυΧλιΧό,ποl,ίχΗυτιλ, 
Λετρεύς, , έως, 6' υΙ, Πίλσπος;. 
Λέτρινα, iJ (χ . -Τνοι,οΙ)·πσλ. -Ηλιδο,. 
Λευκό, tci' πόλο ΚαιλαιδρΙot. Ιν Ί1:αιλ. 

Ι δΙ', K~ήτη~ Ι θίαl, ΚαιρΙαι,. 
ΛευκαδΙα, 'i)' 'i) νηαος; ΛιυχΙΙ" 
Λευκόδιος, δ' υΙ. ΊχαιρΙου, ιiδιλ, Πη-

νελόπη, Ι ίπΙθ, 'Απόλλωνος;. 
ΛευκαΙ, αιΙ· πόλο ΊωνΙαι .. 
Λευκαl Στηλαι, αι!· χώ. ΦρυΥΙαις;. 
Λει'κανΙα, 'i)' χώ. 'ΙταιλΙαι,. 
Λευκανοl, οΙ' χΙΙτ, 1:fj, Λ8υχιινΙσι;. 
Λευκόριστος, 'ij. π6λ, rιρμαινΙαι,. 
Λευκός, . όδος, fj' π6λ, tfj; δμΩlν6p. 

νήσου Λ.υχι:1δος;ΙΛευκός πέτρη= 
6"ιιχο. 'tQ)v ήπιιριιιτ. παιραιλιιιιν. 

ΛευκασΙα, '1j' ποτ. ΆρχοιδΙαι,. 
Λευκόσιον, τό' Χώμη 'ΑρχαιδΙαις;, 
ΛεύKaσnις, ·ιδος,'i)· λιμήν Άφριχfj" 
Λευκότας, ·α, δ' ιixρ. νή". ΛιυχοιδΙαις;. 
Λευκή, fj ·νησ,Ε~.ΠόντουΙπόλ.ΛΟΙΧlιιν. 
Λευκή όκτή; 'i)·χώμ.θριjιι.lιiχρωτ.Ει}β. 
Λευκή κώμη, 'Ιι. πόλο • A~αιδΙαι,. 
ΛευκΙμμη, fj' CΊXΡIll1:., ΚιρΧ6ρσι,. 
Λεύκιος, 6' δν, PcιιμαιΙcιιν, 
ΛευκΙππη, 'Ιι. μΙαι των 'ωxιαινΙδcιινΙ8oy. 

ΙΙινιίου Ι; 'Oρχoμ.lμή.ΠριιtμoυΙx.I. 
ΛευκιππΙδες, σιΙ· 8οΥ, ΛιυχΙππου. 
Λεύκιππος, 6' υι. Πιριήρου" «διλ. 

TυνδΙΙριcιι Ι φιλώ. Έλι!tτη, Ι χ.11. 
AEUKoeta, ~. θυΥ. ·Κ!tδμι;ιι, 1ι Ίνιίι Ι 

νηοΙς; Ί1:αιλΙαις;. 
ΛεΟκοl, οΙ' rαιλλLΧόν Ηνος;. 

Λεύκολλα, 'i)' λιμΤιν Κ6πρου. 
Λεύκολλος,δ (Χ. Λούκ,)·δν.ΡωμαιΙων. 
Λευκολ6φος, · α,δ·δν.μotλθotχ.ν'ουΆθ, 
Λευκολοφlδης, -ου, δ' παιτήρ τσllΆθ. 

στραι τ. Άδ_ιμΙΙντσυ. 

Λευκόν δρος, τό'-=Λιtlχ« δρηΙΛευ-. 
κόν πεδΙον, τό'=Λιυχή 'Αχτή. 

Λευκ6ν τετχος, τ6' φ"ι;ύρισν oτfj. 
ΗΙμφιδσ, Ιν ΑΙτ6πτφ. 

Λευκονοεύς, έως, δ' δ 'Χι:11:. 1:fj, Αιυ
Ο(ονόης;, δήμου 'Α t1:IXfj,. 

Λευκονόη, 'ij (Χ. -κόllιον, 1:6)' θυΥ. 
ΙΙινύαι Ι δfjμ. 'Αττιχfj,. 

Λευκοπέτρο, 'Ιι. ΙΙχρlιιτ. 'ΙταιλΙαι,. 
ΛεΟκας, δ' 8Ι, τιilν σοντρ6φιιιν 'O~υσσ. 

Ι ποτ. lιIαιx.~oνΙαι •. 
Λευκόσυροι, οι' Ιθνο, ΚοιππαιδσχΙαι,. 
ΛεύKOΦΡUς, -uoς, tj' πόλο Η. ' ΑαΙαι,ΙI 

.παιλαιιότ. δν, tfj; ΤινΙδσυ. 
ΛεΟκτρα, τι:1· χώ. ΒοιωτΙαι, Ι )ιώ . Λαι· 

χων. Ι πόλο Ά~xotδ. Ι χ. 11. 
ΛεΟκτρον, τ6 ·-Λεϋκτρα. 
ΛευκυανΙος,-ου,δ'πστ . -Ηλιδ.χ. Άρχ. 
ΛεύKων,-ωνoς,δ·υΙ'Aθcί.μαιντoς; Χ.θ. · 

μισt. Ι'i)τ. tμ'ijμ.Ταιu;.Ιδ.Ι χωρ.Κυρην. 
Λευκώνη.:;,·ου,δ· υΙ. ΉραιΧλ. χαιΙ oτfj, 

θ."πιι:1δσ. Λlσxρ."Ι~σ,. 
ΛευκωνΙα, 'ij·-ΛευκώνΙΟν. 
ΛευκωνΙδαι,οΙ' ιiπόy, τυ? Διύxcιινo,. 
Λευκώνιον, t6' πόλο νήσο ΧΙου. 
Λευκωπεύς,-έι.χ;, δ' υι. ΠσρθΙΙονο, χ. 

ΕUρυδΙχ."" cίδιλ. Ο!νίlll;. 
ΛευκωσΙα, ΤI'μΙαι τω'ιΣιιρήνων Ι vfjoo, 

τη, Τυρ?ην. θαιλcί.οσ'J) •. 
ΛευτυχΙδης,-εω,δ'iντ! ΛεωτυχΙδης. 
Λέχαlον, 1:ό' AtpiJv ΚορΙνθου. 
Λεχεότης,·.ου,δ·ίπΙθ.Διό,Ιν' ΑρχαιδΙ/J. 
Λέχης, δ' υΙ. Πσοιιδ. Χ. Πιιρήνης;. 
Λεωδώτης, -ου, 6' βαισ, Σπι:1ρτ., cίνιψ, 

Λυχοιίnου. 
Λεωγ6ρος,-ου,δ·παι. toli ρήtορ.' Α. νδο

ΧΙδου Ι χ. 11. 
ΛεωγιΊρας, -ου, δ' βαιο. 1:ιipoυ. 
Λεωδόμας,-οντας, δ' ρήτ, χ. δημαιτ, 

Άθην. Ι ναι6αιρχ. Άθην. Ι Χ, 11. 
Λεώδοκας,δΌ ι,ΒΙαιντο,lιΙ, • Α.ρΥοναιυ. 
Λεωκήδης,-ouς,6' υΙ ΦιΙδcιινo" tu

ρι:1ννου 1:011 -ΑΡΥου,. 
Λεωκ6ριον, τό (Χ. -ειον)' 'i)pfov των 

θυτ. toli Λέω Ιν Άθήναιl" 
Λεωκρ6της,·οuς,δΌ'Lραιτ.'Α.θηναιΙlιιν. 
Λεώκριτος ,6·βλ.Λειώκριτος. (τΙου. 
Λεωκύδης,δ'ΠuθιιιτόΡ,1:I,iχ ΙΙιταιπον· 
Λέων,-οντος,6·υι,ΔυΧιίον. ί;' Αρχαιδ.Ι 

βotο.Σπιίρτη, Ι ατραιt.'Α.θην.Ι Χ.I1. 
Ι χώμη ΣIXΙλΙιr., Ι πο,;. ΦοινΙχη,. 

ΛεωνΙκη, 'i). πόλ, Ταιρραιχ. ΊοnαινΙαι,. 
ΛεωνΙδας, δ' δν. βαισιλΙων Σπι:1ρτη, Ι 

φιλόσ.i1t Ρόδου Ι αtραι1:.ΒυΙ;;αιντΙlιιν. 
Λεωνlδης,-εω,δ' Ιαιτρό, ί; Άλ';αιν

δριΙιιι, Ι rPΙXPPΙX1:. 1:L'. 
Λεώνυμος, 6' KρoτcιινιΙΙτη, τι,. 
Λεωπρέπης,·ouς,δ·πσι.1Iιμcιινlδσu 1:06 

ΚιΙσυ ΠOI'ητoίi. 
Λέι.χ;,-ω ·δ· i)pcιι, 'A1:'tLXfj,. 
Λεωo8ένης,·ouς,δΌ1:Ρσιτ. 'Α θηναιΙlιιν. 
Λεωτροφ/δης,6' Άθην. λυρ. ΠΟΙ'ητή .. 
AεωruXIδoς,-ou,6' βαιο.%nciρτ,l, Ι υι. 

βαια. Σιtιtρτ,l' -Α τιδο" 
ΛεωXόρης,-ouς, δ' Άθην. yλ6ιtτη" 
ΝΊγαι, οΙ' 11χοθιΧόν Ι8νος;. 
Λήδα,'i)' θυΥ. θιστΙου, O~'. ToνδΙριcιι. 
Λη8αΤος,δ·ποτ.Κρήτη;Ιπστ,ΙΙ. '.&αΙσι,. 
Ληδανόν πεδΙον,1:6' πιδ, AιδσιΙSιΙιι" 
Λήδη,'i)·ΠΟt.-~δoo Ι nοτ. ΔυαιτotνΙαις; Ι 

XF'lιV'l ΒοΙlΙΙτ[αις;. 
Ai'\8oς, 6' βαισ. Πιλaιoy.ν AαιρΙO'I~, 



Λή8ων,-ωνος, δ' πο •• Λιβιϊη,. 
Λήιτος, δ' υι. Άλίχ.ορος;, Βοιω1:ό, \ 

ιΙς; 1:cUv 'ΑΡΥον«υ1:ων. 
Ληκυ8Ιων, -ωνος, δ ' δνομ« δοιϊλου. 
Λήκυθος, "ι' φρούρ. Μ«uδονΙ«ς;. 
Λήλαντον πεδΙον, 1:ό·ιτιδιck,.ΕUδοΙ«ς; . 
Λήλαντος, δ' ποτ. Ε!1δοΙ«,. 
ΝΙμνος, "ι' vfjoo, ΑΙΥ«Ιου. 
Λήναιον, .ό·ναι.Διονύσου \θίσ.ίν· Αθήν. 
Λήναιος,δ(χ.-νaΤος)· _πΙθ. Διονύσου . 
Ληξό6ιοι,ΟΙ'ΙθνΟ,1fjς; ΛουΥδουν. r«A' 
Λrιπόντιoι,oΙ·Ιθνoς;Pαιι.Ιαι,. ΙλΙοι;. 
Λήρωv,·ωνος,"ι·νfjσ.lVcιν1:Ι rcιλλ.π«
Λησσα,"ι·χώ. πλησ.'Eπιδcιύρoυ. [ι;ιιιλι. 
Λητογένεια,"ι·8υΥ. Λη1:0ΙΙ,,·ΑΡ1:lμι •. 
ΛητοΤδης,δ' υι. Λη1:oίi" δ 'Απόλλων. 
Λητούπολις, -ει.χ;, "ι' πόλο ΑίΥιϊπ.ου. 
Λητώ,-οΟς,ή·θυΥ.ΤΙ1:ΙΙν.ΚοΙου Χ. Φο!-

δη"μή.'Aπόλλ.x.'AΡ1:ιiμ.(Ix Διός; . ). 
Λητωιός,-6δος,"ι(χ.-Ις,-!δος)· ή. Αι;-

1:lμι" ώ, θυΥ. ΛΥίτους;. 
Λι6άνιος,δ·ρ7ι •. χ.σοφισ1:.ί,· Aλ~«νδp. 
ΛΙ60νος, δ' 151" ΣυρΙιιι, Χ. ΦοινΙχη,. 
ΛΙδη8ρο, 1:ά.·=ΛεΙ6η8ρα. 
ΛιδΙα,ή·δν . Ρωμ«Ιων Δισπο,νι'δν \ σιί~ . 

Α !1Υοιίσ1:0υ Ι Χ. !. 
ΛΙδιος,δ·ΤΙτοςΛΙβιος·Ρωμ.Ισ1:0ΡΙΟΥΡ . 
ΛιδοφοΙνικες,οΙ'ΦοΙνιu,ιiπο,χ7ισιιι 'Ι-

1:1; 11' Λιδtίην. 
Λι6Uη,ή·θυy.'Eπιίφoυ x.Kιiμφιδo,,\χώ . 

'Αφριχijς;. 
ΛιΒυκός, ή, όν,UAι6uκόν nι:λαγος \ 

Λι6uκόν δρος. 
Λι6uρνιι<ός παρ6πλouς, δ' fι πcιρ«· 

λΙιιι 1:'1, χώ. 1:ων ΛιBυρνGιν. 
ΛιΒυρνΙς,-!δος, ή·χώ.τωνΛιβυρνών 

\ ΛιβυρνΙδες,ι&Ι~40 vfjoot uΙμε 
~cιι πιρι; .τι, χώ. των Λι6uρνών. 

ΛΙ6uς,·υος,δ\ιτληθ.ΛΙ6uες,ΟΙ=ΟΙχ(iτ . 
• fj;Λιδύης \ΛΙ6uς, «διλ. Λυσά.νδρ . 

Λ/6uσσa, "ι. iι Χά.1:.Λι6ύηςΙπόλ .Βι8υν . 
Λι6uστικός, ή,όν' «ν1:Ι Λιβυκός. 
Λιδuσ'rTνoι, οΙ' Ι8νος; .'1' ΚολχΙδο,. 
Λι6uoτ/ς,-/δος, ή' ι1ν.Ι Λιβυκή. 
Λι6uφoΙνΙKες, οΙ·=ΛιδοφοΙνικες. 
Λ/6ων, -ωνος, δ' ΉλlΙο, ιiρχι.ίx.ων. 
Λιγγονες, οΙ (Κ. -ωνες)' Ιθνο, .fj, 

Aouyeouvtxfj, r«λλΙ«,. 
Λ/γειο, ή' μΙ« .cUv Σιιι;7ινων. 
ΛΙγηρ,·ηρoς,δ~x.ΛΙγειρ)· ιτο •• rcιnL
Λιγίιη,ή· ... ΛιγυστιΚή. (ιιι,. 
Λ/γuς,·υoς, δ' Χά. •.• fj, ΛιyuσΤΙKης. 
Λιγυστιός,·άδος, ή' ιiν1:Ι Λιγυστική. 
Λιγυστικός,ή,όν · δ.fjς;ΛιγουρΙας \Λι -

γυστική χώρα-ίπ«ρχ. βoρ.'I1:cιλ. 
Λιγυστινός, δ·-ΛΙγυς. 
Λιγυστ/ς, -Ιδoς,ή·=Λιγuστική. 
Λιδη, "ι' δρ. KcιρΙcι," 
ΛΙ8αγος, δ' Πυθ«yόρlι~ 'Ι'. 
Λι8οτομ/αι,ιιιΙ' βρcιχώδης; 1:όπος; πλη-

σΙον ΣυΡαιχουσcUν (Χ. ΛατομΙαι). 
ΛΙ8Ρος,δ·δρ.μι.cιeίιΠόν1:. χ.' ΑρμινΙαις;. 
Λικάττιοι, οΙ' Ιθνος; ouyveIJ.txL«,. 
Λικύμνα, "ι' ιixρόπoλι, ΤΙι;υνθος;. 
Λικύμνιος, δ' υΙ ΉλΙX1:ρύ(,,·/o.;~7ι1:ωρ 

iK IιxlλΙcις; ' \ λυρ. ΠΟΙ . &;( ΧΙου. 
ΛlλαΙO,"ι'μΙcι .cUvNIIιtdeCIIV, 8uy. Κηφ,-

σοll \ πόλο ΦωKΙδ~, . 
ΛΙλαντον, .ό· βλ. Λήλαντον. 
Λιλύδαιον,.ό·ι1χρω1:.χ.πόλ. ΣιχιλΙσις;. 
Λιλύδη,ή'c1ν1:ΙΛιλύ6aιον; (60/ου. 
Λιλυδηlς δκΡοι "ι·τόι1K~ωτ •• oσ Λιλυ· 
ΛιμαΙάς,δ·=Λη8ηςποτομός. 
Λιμενήιον, τό (Χ. Λιμενετον)' χωρ. 

πaφ" .'ήν ΙΙιλη1:0ν • . 
Λιμεν/α, '''ι . πόλο Κύπρου. 
Λιμνόδες, ιιιΙ'νύμφ.Ιφoρoι.ιilνΛφνά)ν. 

λιj&ων - λυκουΡΥος 

ΛΙμναι,«Ι·τοποθ8σ.'Αθην. πλησ.'Ακρο· 
πόλ.ίπροά.στ.Σπά.Ρ'1:'l),\χωρ. μιτιιι,ίι 
ΙΙιοσηνΙ«ς; Χ. Λ«κωνΙ«, Ι Κ. Ι. 

ΛιμνοΙα, ή' χώμνι Άx«ρν«νΙcις;. 
ΛιμνaΤος, δ' 1:ων ΙΙ«χs~όνων .ις;. 
ΛΙμνoς, δ'lιJ«xε~ών .ι.έxX:ιλα;ίστρcι,. 
Λιμνώρεια, "ι' θυΥ.ΝηρΙω, x. Δωί-Ι~O' . 
Λ/μυρα, ,ά.. πόλο ΑυχΙ«ς;. 
Λιμυρος, δ' ποτ . Λυχ!«ς;. 
ΛινδΙο, ΤΙ' ΙπΙθ. ΆθηνΙΙ,. 
ΛΙvδιοι, οΙ ' χωρ. ΣικελΙ«,. 
Λινδόνιον, 1:ό' πόλο B~εττ"·IΙcι\:. 
ΛΙνδος, δ' ιΙ, 1:cUv υι. Kι~xά.φoυ Χ. 

Κυ~ΙΠΠ1jς;. 

Αινδος, ή' πόλο Ρόδου. 
Αινον, 1:ό' πόλι, Τρφά.δο,. 
ΛΙνος, δ' θηδ. μουσ. Χ. pcιψφM, \ ιΙ, 

,ων υι. Λυχά.ονοι;, Ι, 'Aι-xcιδΙcι;. 
ΛΙξα, "ι' πόλ. Λιδιίη,. 
ΛΙξος, δ' υι. ΑίΥυπ.ου Ι ΠΟ1: .Λιδιϊη, . 
ΛΙπαξος, "ι' πόλ ο M«xι~o·I Ι«ς; . 
Λιπάρα, τ{ ν~σ. ΑΙόλου Χ. πόλ.έπ· «u-

• ~;;IΛιπάρoι(νηooι), cι Ι ··/Υίσ.Α ί όλ . 
ΛΙπαρος,δ·υί.Α!ίσονο"π.νθε:- ό; Αίόλ. 
Λιπόξαίς -ιος, δ' .ων Σχυθών -τι,. 
ΛιΡιμιρΙς, -Ιδος, 'ij. πόλ ο rιρμ«νΙcι," 
Λισ(σ)αι, «ι· πόλο M«XΙΔovLCI\:. 
ΛΙσσος, δ' ΠΟ'. θρc#-χη,. 
Λισοός, "ι (δ)' -πόλ ο Διιλμll1:Ιαι,. 
ΛΙΤΟΙ, cι[· θICΙΙ, 8υΥ. Διός; , ΧΦλCΙι. 
Λιτuέρσης, -ου, δ' ιiδlλ . MΙ~«. 
Λιχάδες, «[. 1:ρβΤς; νησΤδ.; E:Ι60Ιcις;. 
ΛΙχος, -α, δ (x.ΛεΙXας)·6πηρ.'Hρcιxλ. 

Ι 1:ων ΣΠ«Ρ1:ια;,/iIν 1:ις; Ι χ.Ι. 
ΛΙχινδος, "ι ' πόλο ΣιχιλΙιι\:. 
A6&Jv, ·ωνος,δ· 'ΔΡΥ.ΤΟ, σUΥΥρ«φ. 
ΛογγΤνος, δ' πιρΙφ. ρ7ιτφρ Χ. φιλόσ. 
Λόγγος, δ' ·Ελλην μυ8ισΤΟΡΙΟΥρά.φος 

Ι ΠΟ'. Σχω.Ι«ς; • 
ΛοΙμιος, δ' ΙπΙθ. Άπόλλcov~. 
ΛόκΡο, "ι' ΠΟ1: . ΚΟρσικfjς;. 
ΛοκρΙς, ./δος, "ι' ίπcιρXΙσι 'BλλCΙδo; 

Ι Iπcιρχ. Κά.ιω Ί1:CΙλΙ«ς;. 
ΛοκροΙ, οΙ ' οΙ πρό1:lΡΟνΛ,λΙΥ."δΙCΙt

ρούμινοι ιΙς; 'ΕπιχνημιδΙου., '0-
πl)υnΙους;, Ό~όλcιι; χιιΙ Έπι~lφυ
ρΙουι;,\πόλ. ΊτcιλΙcι,. 

Λοκρός, δ' β«σ . ΛοκρΙδο, Ι Υλιίπτηι; . 
Λόλλιος, δ' δν . Ρωμ«Ιων. 
Λόξας, -α, δ' πο •. ΣxωτΙcι,. 
ΛοξΙας, -ου, δ' ίπΙθ. 'Απόλλιιινο,. 
Λοξώ, ·οΟς, "ι' 8uy. Βορίου. 
Λοπόδιον, 'ij ' δν. ΙτcιΙpιιις; lπόλ.Βιθυν. 
Λoπάδouσα, "ι (Χ. ·σoσaa)· vfjo. KCΙ-

ρcιλΙων Κ"ρχηδόνος;. 
Λόρδων, ·ωνος, 6' χωμ. 8Iό,. 
Λ6ρυμα' βλ. 1:ό όρθότ. Λώρυμα. 
Λούγδουνον,τό(χ.-οΟvον) ·πόί .. rcιλλ . 
Λούγδουνος, fι· πόλο r« ί.ί.ί«,. 
Λούγδουνος, δ' δΙ'. r«λλΙιι,. 
Λούγοδον, τό' πόλο rcιλλΙαι,. 
ΛουδΙας, δ' βλ. ΛυδΙας. 
ΛoUΈριoς, δ (κ .-έρνιο:;)· r«λά.tη, 1:Ι'. 
Λούίοl, οΙ' έθνος; r.ρμιιν,χόν. 
ΛοΟκα, 'ij. πόλο Tυρ;;ηνΙcις;. . 
ΛουκερΙα, fι· πόλο Ί.cιλΙσις;. 
Λουκιανός, δ' σuyyρcιφ.iι, ,Χ Συι;Ιας;, 

,l:OItciPX1jI: ΑΙΥύπ.ου Ι Χ. Ι. 
ΛουκΙλλα, "ι' δν. Ρωμ. Υυνιιικ/iιν. 
ΛουκΙλλιος, δ' Ρωμ. σσιτυρ. ποιη.ή,. 
Λούκιος, δ' βλ. Λεύκιος. 
ΛουκοτοκΙο, -ι,' "ι πόλο 1:cUv ΠσιριοΙων. 
Λούκουλλος, δ' Ριιιμ. σ1:ΡCΙ1:ηγό •. 
ΛουκρητΙα,-Ι{δν. ΡοιμοιΙων Δισποινων. 
Λουκρήτιος, δ' δν . Ρωμιιιcov. 

Tυρ~ηνΙcιι;. 
Λουπερκόλια, τά.· ΙOΡ1:'ήΠCΙνό,ί ·ιPώμ. 

11.; 

ΛουπΙαι, cιΙ ' πόλο 'Ιτ«λΙ«ς;. 
ΛουπΙας, δ' πο • . I"~μ~νΙ«," 
ΛουσηΙς, -Ιδος, "ι' "ι .ων Λoυσιilν ίν 

'ΑΡχ«>'Ι!J. 
Λουσιό, -fj' δήμο, Άtτιχfjς;. 
ΛουσΙα, 'ij' ίιτΙθ. Δ'ήμrj:tρος;. 
ΛουσΙας, δ' ΠΟ1:. '1.«λΙιιις;. 
ΛουσιτανΙσ, ή·=ΛuoιτανΙα. 
ΛουσοΙ, 1)( (κ. ·σσοΙι · πόλ . • Αι;χαδΙιχ •. 
Λούσωνες, οΙ' Κ&'λ τ ιδηρικόν 18~0 •. 
Λουτότιος, δ' δν. Pωμ~Ιων. 
Λ6φις, ·ιος, δ' ΠΙ;Τ. Βο Ι 11Ι1: Ιcι,. 
ΛοχαΤος, δ' Π~. όλ]νΙχου 'ΑνΙΙροοθίν . 
ΛυαΤος, δ' ίπΙθ. Bιixχoυ. 
Λύ60ς, -αν τος, δ' ΙΙ«Ιμων ΤaμέοηG. 
ΛυγαΤος, δ' π~. Πoλυ)(ά.στη~. 
Λύγδαμις, - ι(δ)ος, δ' β«σ.Σχυθώ ... ύF. 

Nά.~oυ Ι Κ.!. 
Λυγκεύς, -έι.χ;, 6' υι. 'Aφcιp'ω, \ υι. 

ΑΙΥύπ.ου Ι Χ. &. 
ΛυγκησταΙ, ΟΙ ' lιJιχxιδoνιxόν !θνος;. 
ΛυγκηστΙς, Ιδος, i)' ίπ:ιpχ .lιJα;xι~oν • 
Λύγκος, fι· π~αιΤ. ΛυΥΧΥίσ τΙ~o;. 
Λύδδα, fι' πόλο Πcσλcιιστίνη •. 
Λύδη, τ,' ίρωμΙνη ΠΟΙ. 'Δν1:Lμά.χου . 
ΛUΔΙα, "ι' _π« :;χ. 11. ΆσΙ«\; . 
Λυδιόδος, δ· σ τρ«.:Αχ«'(χΤίς; Συμπολ. 
Λυδίος, δ' ΠΟ'. lΙ~u"ονΙ«, . 
Λυδός, δ' υl. βcσσιλ. Λυ~Ι~, "Α.υ,,;. 
Λυκοδηπός, δ (Χ . -τ6ς) · λό~o;·A&Yιν. 
Λυκα/νιον, "ι (Χ . -νίς)' δν _Υυν«ιχων. 
ΛύκαlOν, τό' 15.,. 'ΑΡχιιΜIι,. 
Λυκατος, δ (Χ . Λύκ-)' 6' Απόλλ .β·ι Σι-

κυώνι Ι βπΙθ. Διός; Ι βπΙθ. Πcσν~. 
ΛυKάμδaς, -α, δ (Χ .• βης) ' eYj6«Ecιo. 
Λυκαμβιόδες, «ί ' θυΥ. του Λυκά.μl5αι. 
Λύκαν80ς, δ ' • AθηνcιΤό; τι,. 
Λυκόονες, οΙ' Χά.Τ. ΛυK«OνΙCΙΙ;. 
ΛυκαονΙα, -1,' _π«ρχ. Μ. ΆσΙ~,. 
Λυκοον/δης, δ ' υι. iι ciπόΥ. Λυχά.ονο;. 
Λυκόρητος, δ' ίκΣά.μoυ,ιil}.λ.Tυp~νν. 
Λυκόριος, 6-.ι, τωνΈφόρωνΣπ«ρτης;. 
Λυκάστης, ·ου, δ ' υ[ . ΜΙνωος; Α' 
ΛυκαστΙα, -Ιι' πόλο Πόν1:0υ. 
Λύκοοτος, -fj (Χ. δ)' πόλο Κρήτη,\ Κ.!. 
ΛυκόωΥ, ·ονος, δ' υ!. Π.λιισy~υ, βα,. 

'AΡKΙΙΙΙΙΙ«,IΠcι. ΠcινδctρουluΙ Πριιi· 
μου Ι Χ.!. 

Λυκέας, δ' συΥΥραιφ . Ι, ΑΙΥιίπτου. 
Λύκειον, 'ι:ό (Κ. ·εΤον)· Υυμνιίσιον iν 

Άθήνcιι,. _ 
Λύκειος, δ' ίπΙ&' 'ΑΜλλωνο,. 
Λυκηγενής, 6' ΙπΙθ. Άπόλλcovoc. 
ΛυκΙα, 'ij. ίπ«FιΧ. Κ .• AσΙcι,. 
ΛυκΙδας, -ο, 6' Κ'ντcιuρός; 1:ι,l'οοχολ . 

n:οιητij, Ι Χ.!. 
Λυκ!δης, δ' 'Aθην~Τός; '1:". 
Λύκιον, τό' τό ΙνΆθ."ι"φον 1:0!lΛιίκου . 
Λύκιος, δ' υΙΛυχά.ονΟ,IΥλιίπτη,\κ.4. 
Λύκις, -ιδος, δ' χωμ. ΠΟιηt'ijς;. 
ΛυκΙσκος, δ' 'πών. !~Χ.' Αθ.IΜaοσ.τι, . 
ΛUΚόα, "ι'πόλ . · Aρxcιδ.πλ ησ. M«ινιiλoυ. 
Λυκομήδης, ·ους, δ' υΙ. 'Απόλ}.. Χ. 

Παιρθ •• όπης; Ι 6αισ. Σκιίρου Ι χ.!. 
ΛυκομηδΙς,"ι'θυΥ Λυχομ 'ήδ .Δηι~ά.μlιιιι. 
Λυκόμων, ·ωνος, δ' δν . ΡωμαιΙων. 
Λuκόρμας, -ο, δ' ποτ. Aί1:ωλΙcις;. 
Λυκόρτας,·α, ·6·πσι. ΠολuβΙου, οτρσιΤ . 

'AX«LcUy. 
Λύκος, δ' υι. Ποσιιδ , Ι ιι.ι. ΑΙΥιϊπ.ουl 

Χ.!. Ι δν. πολλών "OΤCΙμων. 
ΛΟΟνα, 'Ιι'=6Ίελήνης λιμήν, πόλο 
ΛυKόαouρa. "ι' πόλο 'ΑΡΧ«δΙαις;. 
Λuκoίιργειo, τ·ιί· ΙΟΡ1:'ή 'ν Σπά.Ρ1:'fΙ 

πρό, .ιμΥιν τοΙΙ ΛυχοόΡΥου. 
Λυκοϋργος, 6' δ πιρΙφημ . νομοθίτη. 

Σπιίρτης; Ι χ.Ι. 
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ΛυKOUΡΙα, "ι' χιιιρ. 'AρxcιδΙcι;. 
Λυκοφ6ντης, δ' δλ. Πoλuφ6ντης. 
Λυκόφρων, ·ονος, δ' ut. τuρ. ΚορΙνθ. 

Π.ριιiνδρ.lτιIρ .Φερων θισο(ltλ.lχ.!. 
ΛύΚΤιος, 6' Κρ'l')" πινθιρο, ΙΙΙνcσo,. 
Λύκτος, δ' uι. Λυxιioνo,. 
Λύκτος, "ι' π6λ. Κρ'l')τη,. 
Λύκι.:,ν, -ωνος, 6' ΣποιΡΤ., υι. -Ιππο-

χ6ωντο,16 xcιτ'l')y. τoiί 11ωχρ.lχ.4. 
Λυκώνη, -ij' δρ. Άρ"(ολ.lπ6λ. θΡ4χης;. 
Λόκων πόλις, 'Ι(δν.δύο π6λ.ΑΙΥύπτου. 
Λυκωπεύς, -έως, 6·υΙ.'ΑΥρΙου χ.θιΤο, 

τοll Τιι"ως; Ι χ.!. 
Λυκώπη, 1/' π6λ. AlτcσλΙcιc. 
Λυκώπης,δ·Λα.χeδα.ιμ.δριiσα.,ίν~cfμφ . 
Λυκώρεια, Τι·ιiχρώr-ιιcιχ.π6λ.Πcιρνcισ . 
ΛυKωρεUς, -έως, δ' υΙ Άπ6λλων.Χ. 

νύμφ. ΚωρυχΙα.ς;. 

ΛUρo, 41' Χώ. Bιθυν.IΙ1:cιΙρcι τιc. 
Λύρ6η, "ι ' π6λ. ΠισιδΙcις;. 
ΛυρκεΙα, "ι ' χωρ. ΆΡΥολΙδο,. 
Λύρκειον, τ6' δρ. ΆΡΥολΙδο;. 
Λύρκος, δ·υι. Φορωνίως;lυι. • Aδcιντo, . 
Λύρνα, "ι·=Λυρνησσός. 
ΛυρνατΙα, "ι ' χω. ΙΙυOΙCΙ,. 
.Λυρνησ(σ)ός, -ij' δν, πΟλ. ΙΙυOΙCΙς;, 

Πα.μφυλ. 
Λύρνος, δ' υΙ. 'ΑΥχΙοου Χ. 'Αφροδ. 
ΛυσαΥόΡος, 6' Πιiριo" υι. ΤισΙου . 
Λι,ισόνδρα, ή' θΙΙΥ. βα.σ.ΑΙΥ.Πτολιμα.ι. 
Λυσ6νδρια, τιi' 'ορτή 11ιiμoυ προ, 

τιμήν του Λυσιiνδρoυ. 
ΛυσανδρΙδος, 6' Σπα.ρτιιiτη, τι;. 
Λίισανδρος, δ·πιρΙφ. oτρ. Σπιiρτ.lx.!. 
ΛυοονΙα, "ι' δν . 'τα.Ι~α.ς;. 
Λυσαν/ας, δ' Ιπών. !ρχ.'Αθην. Ι πα.. 

ΑΙοχΙνου Ι Χ.!. 
Λόση, Τι' μΙα. των θιoπιιiδων. 
Λυσι6νασσα, ή·μΙα.τωνΝΥιρηΙδωνlχ.&. 
Λυσ/σς, δ' υι. Klφιiλoυ, ρ'l')τωρ ίν 

Άθ'l')να.ι, Ι Χ.4. 
Λυσι6ς, ·6δος, 'Iι·π6λ.ΦρυyΙcι; Ι πολ. 

ΣυρΙα.,. 
ΛυσΙ8ιος,δ·ΠυθΟΙΥ6ρ. τι, 'χ Tιiρα.ντo; . 
ΛυσιδΙkη, "ι' θυΎ· Πίλοπος, σύ~. MYI· 

στορ'j ~ Ι μΙα. των θεοπl:ίδων Ιχ . ιί. 
ΛυσlθεΙδης,·ου, δ·υΙΛuοιθιiΟIJ,'Αθ·lj"I . 
Λuo/θεος, δ' έπιi!ν. Iί~x. ίν Άθην. 
Λυσ!θοος, δ' νόθος; υι. Πριiμου 
Λυσικλt'\ς,·έοUζ, δ' δημα.Υ.' Αθην.IΧ.! . 
Λυσικρ6της, -ους, δ ' ίπών. lίρχ.Ά-

θην. Ι οτρα.τ. Άθην. Ι χ.l1. 
Λυσιμ6χεια, 'ιι (Χ.-/α)· πόλο xcιΙ λιμ. 

Al"tCIIA. Ι πόλο θΡ4χης;. 
Λυαιμ6χη, 'Ιι . θυΎ. -Αδα.ντο" μή. Ά

δ~ciστου Ι θυΎ. Πpιιiμoυ. 
Λυσlμαχος,δ' πα.. χ.υΙ: A~ιστιι.lστρα.τ. 

Mly:Aλ8~.lyρα.μμIXΤ. έ; Άλς.:χ.&. 
Λυσιμέλεια, 'Ij. λΙμνη ΣικιλΙα.ς;. 
Λυσιμένης, -ους, δ' Σιχυώνιό, τις;. 
Λυσ/νομος, δ' υι. 'Ηλιχτρύωνο, Χ. 

Άνα.'οίίς;. 
Λυσlππη, .,,·θισπ ιιi;,μ '1'). Έρα.οΙππ.!χ .4 . 
Λύσιππος,δ· πιρΙφ:Υλύπτ.Σlχυών. χ .!. 
Λοσις,-ι(δ)ος, δ (Χ. Λύσις)' Άθην.(τΙ-

τλο, δια.λόΎΟΙΙ Πλiτωνος;Η Πυθα.Ύ. 
φlλ60. 'χ Tcipaovto, Ι Χ.!. 

Λυσιστρότη, Τι·τΙτλ. χωμφδ: Αριοτοφ. 
Λυσ/στρατος, δ·'Αθην. ΧΡ'ljομολ6"(0,1 

ίπών. &ρχ. 'Αθην.1 "(λύπτη, Ι Χ.!. 
Λuoιτaν/α, -ij (χ. ·τ6νεια)· ίπα.ρχ. '1. 

σπcινΙα.,. 

ΛΟσος, 6' ΎλύΠ1:ης; ix ΙΙα.XlδOνΙCΙ,. 
Λύσων -ι.ινος, 6' Υλ'ύΠ1:1j;; Ι χ.ι' 
Λυταlα, δ' θυΎ. 'faoxlveou. 
ΛυτόTlος, Ι· δν. l'ωμα.Ιων. 
"urnpIoc, δ' ίπΙθ . Πιχν6,. 

ΛυTlέρασς, δ' υι. δοιο. ΦρυΎ .MΙδcι. 
Λύττος, Τι·=Λύκτος. 
Λυχνιδός, 'Ij' λΙ. χ.π6λ.Μα.χιδ. 1λλυρ. 
Λώρυμα, -,;ιi· πόλο Κα.ρΙα.,. 
Λωτοφ6vοι, οΙ' Ιβνος; ΆφρlχΙΙ" 

Μ 
Μδ, MιIς,4j·Qapcina. ι ~α.PΙα.,ΙIItΙθ.PΙα.,. 
Mαόρ(3aς,-α, δ' Κα.ρχηδ6νlό, -,;I~. 
Μσαρα6ρης, δ' ΠΟ1:. Bα.βυλω~Ια.~. 
Μ6Υαροο,.όι (χ.·σός)·χώ. χ.λι . Κιλιχ. 
ΜόΥας,-α, δ ' ιi1Jιλ. Π.ολ. ΦlλOlδΙλ· 

φοιι, 'i)Υιμ. Κιιρ'l')νη,. 
Μ6γδολος,." (χ. · ωλος)· πόλο AlyIίr.-,;. 
Μογ/α, τΙ · πόλο Ρα.ι-,;Ια.ς; ίν Έλl5ι-τ;Ι;. 
ΜόΥνα, 'Ιι. vjjoo, Λιδύη,. 
Μ6Υνης, ·ητος, δ ' ιιΙΑΙόλοιιχ:Ενα.ι;.j · 

της; luι.-ΑΡΥου χ.ΠιριμΥιλης; Ιχωμ. 
ΠΟΙ7j-,;rις; Ι Χ.!. 

ΜαΥνησ/α, .". ίπα.ρχΙα. Χ. π6λ. θιο
οα.λ. Ι πόλο Αu~Ια.ς; Ι χ.!. 

ΜαΥν6Πολις,-εως, .". 'i) πρό-,;ιρον E~-
πα."tQ~ΙCX, πόλο ΙΙόντοu. 

Μ6"οι, οΙ' Ιι;;α.1:. '(δνο;; πα.ρόι Μ'i)δοις;. 
Μόγων, · ωνος,δ ·δν."ύοΚα.ρχηδ.Ο1:ΡIlt-,;. 
Μαδάτας"α, δ' lls;;aTj' -';Ι;. 
Μαδlα, Τι ' πόλο ΚολχΙlJο,. 
Μαδύης, δ (x .M6ΔUς-υoς)·ΙSoια. Σllυθ . 
Μ6δυτος, .". π6λ. θρq;ιι. ΧερσονΥιαοιι. 
Μαζαlα, -ij' θυΥ. βα.α. Βοοπ6ρου Λ_υχ-

ιi~όρoς;. 
Μαζατος, 6' llip01j, -';1;. 
Μόζακα, -,;ΟΙ· πόλο Κα.ππα.δοκΙα.,. 
Μσζ6κης, 6' ΠΙρση;; σα.τρ.ΑΙ"(ιίπ.ου. 
Maζ6ρης, δ' :η:ί~ση, -,;ι;;. 
Μόζαρος, δ' M:xκε~ών 'Ι'. 
Μ6ζυες,ΟΙ·λα..' Α:ΡΡΙ1tα.ν. Μα.υρl-,;αι:νlα.ς;. 
Μόθως, -ω, δ' ΛΙδιις; -,;1;;. 
Μαlα, τι' θυΥ. -Α τλα.ντο, •. Πλιlόν1jς;, 

μ'l'). Έρμου Ι κ.!. 
Μαιόδης, δ' υι. Μα.Ια.ς;, δ Έρμfι,. 
Μαι6νδριος, δ ' -,;ιίρα.ννο, Σciμοο. 
Μα/ανδρος, δ' ποτ . Μ. 'AoIcx, Ι Χ.!. 
Μαι6νδρου πεδΙον, 1:ό'πιδlά, μιτα.,iι 

Κα.ρ(cx, Χ. Λυ~Ια.,. 
Μαιaνδρούπολις,·εως,'i)·π6λ.'IωνΙα.,. 
Μαιός, -6δος, Τ;"=ΜαΤα. 
Μαιδο8ιθuνο/,ΟΙ'ΜcxϊlJfJιηΒρύΥI' μι-τ;. 

οικΥισα.ντΒ' εΙ;; ΆσΙα.~ ί, ΕUΡώπη,. 
Μαίδο/, οΙ ' 18νος; θ~,*κη,. 
Μαιήτης, δ' Ιων. ιiν1:Ι Μαιώτης. 
Μαιητις, -ιδος, 'Ij . Ιων. ιiν-,;! Μαιώτις. 
Μαικήνας, -α, δ:,' ίπΙσ. Ρωμιιttο,. 
MαιμαKτήpια,.ιi·Ιoρ-,;Tι Ιν ·Α8ήν.ιφΟ, 

-,;ιμΤιν Μα.ιμciΧ-';ΟΙΙ Δι6,~ . 
Μαιμακτηριών, -Gινoς, δ' > Α τ •. μήν. 
Μαιμαλlδης,δ·υΙ.Μα.ιμiλ.ΠιΙσα.νδ~ο, . 
Μαιν6δες, α.Ι · Ιιριιιχι -';0& Διο·ι ύσου. 
Μα/νακα, 'Ij. π6λ. Ba.11:IXfj, Ίσπα.,Ια.,. 
Μα/ναλον, -,;6' δρ. Άρxα.~Ια.,. 
Mα/νaλoς, δ' υι. Λυκιioνo,. 
Μα/ναλος, Τι' π6λ. ' ΑΡχα.tΙα.,. 
MaIvo8a, .". π6λ.Βα.ι,l:ιχfj;·ΙσποινΙcι,. 
Μαιον/α, ." • ." ΛιιδΙοι. 
ΜαιονΙδης,δ'υΙ Μα.Ιονο"i'ιΥιννη8aι,iν 

ΜοιιονΙα., 6 ·Ομηι;.ο,. 
Μαιόνιος, 6'6 .,;fj; ΙΙι:ιlονΙοι" ΔυδIΧό,. 
MoTρα,'Iι·μΙα.Nηρrι!δaιν Ι θυΥ.ΠροΙτουl 

8υΥ. -A-,;λα.~1:0~ Ι Χ. 4. 
Μαισ6,-δς,'Ιι' μή. οι~-τ;οχρ"ΒλlorοιΙSι.tλ. 
Μαιο6δης,6' πcι. Σιύθου, βοιο.θΡ.4Χ1j'. 
Mα/σων,·ωνoς,6·xaιμ.6πoxρ.ίXΣIXιλ. 
Μα/ων,·ονος,δ·υΙ.ΑΙμονο,ίκθηδ.lχ.ι. 
Μαιώτις, "ι'λΙμνη (νσνΆΙ;οφ.θΟΙλοιοοα.). 
Μόκαι,οΙ(χ.Μακατοι)· Ιθνο, ΛιδυΧόν 1 

Ιβν.μι-,;αι:Ι;ύ Kα.pΜCΙνΙιι, • .'Αιι«δΙοι,. 

Μ6καρ,-ορος,δ·υΙ . 'ΗλΙουχ.Ρόδου J υΙ 
. ΑΙ6λου, βOlο. Λίοδου. 

MαKaρέαι, οιΙ' π6λ. 'Αρχα.δΙα.,. 
Μακαρεύς,·έως, δ' υι. Λυxιioνo, Ι ιιι 

ΑΙόλ.lιιΙ.'Ιciσονο, x. K1j~IIcx; ΙΧ. 4. 
ΜακaρΙα,'i)·θυΎ:Βρα.χλ.χ.Δηια.νIΙ(ιIlt, Ι 

ΠΥιΎΤι ίν Μα.ριχθωνι Ιχ ώ. ΙΙιοοηνΙοι, 
Ι πόλο 'Αρχα.eιαι,. 

MαK6ριC>ς, Ι· Σπα.Ρτιιi'l:η~ '1:1'. 
Μακ6ρων νησοι, οιΙ' μυθ. vfjoOI tBlv 

πlριiτ. 1:0!i 'gχει:ιν . Ι δα.σι, Λιδύη,_ 

ΜσκεδνοΙ,οΙ(χ. δν6νf8ν.)· λα.. ΠΙνδ. 
Μ6κεδνος,δ'εlς;τωνπα.Ιδmν ΛυχοΧονο,. 
Μακεδόνες, οΙ' οΙ Χci-τ:. IIoιxIeov ~ ao,. 
Μακεδον/α, .". ι!παι;η. E~~ώπης;. 
MαKι>δών,-6νoς,δ'υΙ:OσΙρι~0, lχ.4. 
Μόκελλα, 'i) . πόλο Χ φρούρ. ΣιχιλΙα.;. 
Μ6κεστος, δ' ποτ. ΜuσΙα.,. 
Μακέτης, δ' ιiν-τ;! Μακεδών. 
Μακινή, Τι' χώ. Ά"α.6Ιcx, . 
Μακιοτεύς, δ' ιiν-,;Ι Μηκιστεός. 
Μακιστlα, Τι ' 'i) π.ρ! τόν Mcixtotov χώ. 
Μαl(/στιcς, δ ' βλ . Μσσ/στιος. 
MόKιστoς,δ ·υΙ,'A8:iμα.ντ.1 π6λ :Ηλιδ. 
MαKKώ,-oϋς,Tι'δ~.yυν. πOlρ' Άρισ"tοφ. 
Μ6κνα, Τι ' π6λ Πιτρα.Ια.,' Αρα.6Ια., . 
Μακόδαμα, 1:ιi' π6λ. 'Acpptxfj,. 
Μ6κρα, 'Ι( ·,1)0. πcιρά -,;-ην ΛιιχΙα.ν . 
ΜαιφαΙ πέτραι, οιΙ· βριixoς; xιi-,;ω8ι 

Άx~oπόλlω, Ά8ηνω~. 
Μακρό τεΙχη, -,;ci· -,;& 'νoiίν1:α. Άθήνοι. 

Χ. Πιψ:ιιίi. 
Μ6κρας, · α, δ (Υ.. Μ6κρα πεδΙον, τό)' 

πιδιά, Κο(λη; 1:1) .; Ια.; . 

M6Kρης,δ"Xωρ.μlτ.'Eτ~oυρ. χ.ΛIΥουρ. 
Μακρ/α, 'ιι' ιixpmt . '1w-,(cx •. 
ΜακριεΤς, οΙ ' Ιθνο, E~~εΙ·I~ιι UcSvtou . 
ΜακρΤνος, δ' α.ύ.οχρ. Ριι' μ(ltΙων. 
Μ6;φlς,-ιδος, -ij' 8uy. 'A~IG.(ltIou Ι '11 

vfjoo," Ε!ί60Ια.. [8ιοπ t",; 
Μaκρόδιοι,ο Ι·Ι8ν.6πιρδοριΙαινllθ ·" Λ ί 
MαKρό8ιoς,δ'συπρoιφιiι; 4ου α.Ι. μ . Χ. 
MαKρolK6μπoι,oΙ·ιιl~ιάς;βoρ.'I .α.}. (cx;; •. 
Μακροπώvωνες,οΙ·Ιθν.πλ1jσ . Πόντου 
Μόκρωνες,οΙ·λοι. Πόν-,;ου, οΙ (ίοτ. Σi'l ' 
Μοκτώριον,1:6·πόλ.ΣιχιλΙα.,. [ν-,: 
Moκuv/a,'Ij (Χ. -ύνεια, x.-uνoς)·nriX. 

Α!τωλ!α.;;. 

Μαλαιώτης,δΊΙρχ. Τυρρτιν.ΠιλΟΙΟΥω ι. 
Μ6λακα, Τι' π6λ. &ltIXfj, 'IOBaov(CX;;. 
Μ6λακος, δ' ουπρα.φιuς; -,;1;;. 
Μ6λ "ις,-ιδος,δ' -,;ιί)ν Βο,m1:α.ρχιiν τις;. 
Μαλέα δκρα,'Ιι(χ.Μ6λεια,χ.Μαλέαι, 

οι!)· ιixpcσ-,;. -,;fj, Πιλοπον. Ι ιixρωτ . 
Λίσδοο Ι χώ. Ά~κα.eΙα.ς;. 

Μαλε6της, δ' 'πΙθ. 'Απ6λλοινο,. 
Μαλήνη, .". xιD. Μ. 'ΑοΙ:ι;. 
Μόλης, -ou, δ' Αίτωλό, -,;1'. 
Μαλθ6κη, 'Ij. δν. '-τα.Ιρα.,. 
Μαλ/α, Τι' π6λ. Φθιώτ. Ι πόλ .Τοιρροιχ . 

'Ισπα.νΙα., Ι ιixρ. ΛΙ~δoυ. · 
ΜαλιαΚQς κόλπος,6' δ B.Ριiι τ&ς; θι~

μοπύλα.,. 

Μολιεός,·έως,δ· δ xιioς. -τ:fj, Μαλ/δος 
χώ• Ι =MαλtoΚός. 

Μ6λλιος, 6' 6 π.ρόι' Ροφ. Manlίus. 
Μαλλόεις,-ενtος, δ·-MaλόEις. 
Μαλλο/, οΙ' Ιβνο; 'lvetxfj,. 
Μαλλός, "ι' πόλο ΚιλlχΙα.,. 
Mαλόεις,-cντoς,δ ~ π6λ ••• λlμ.ΛΙο6"ο . 
ΜαλοΙ, οΙ·-Μαλλοι. 
Μολolτας, -ο, δ' ΚΟ1:. • ... ρxa~ΙIXς;. 
ΜαλοΟς, -ΟΟντοςί 6' χιιιρ. Τ"φiδο; ,ι 

ΠΟ1:. ΆρxcιδΙ.,. 
MαλXlων, ·ωνος, δ' 1Ιύρο, ·ιι,. · 
Μ6λχος, δ' .oocptc-,;i" -,;1'. 
Μ6μooc:, Ο· _0,1:. -HAleoc. 



Μάμερκος, δ' ,ιίρ. KσI,ci.v'l1~. 
Μαμέρτιον, .ό· πόλο Ί,σιλΙσι~. 
ΜαμμαΙα, 'Ιι. μή. οιύ;;οχρ . Σι6ήρου. 
Μαμμάκυθος,δ ' πλσισ'lόν δν. ι~ήθoυ~ . 
Μαμούριος, δ' δν. ΡωμοιΙου. 
ΜαναπΙα, 'ij. πόλο Ίρλαν~Ιoι~. 
Μανδάνη,'ij' θυγ. βσισ. Μ7j~Ι~~Άσ'lυ:i· 

γου;;, μΥι. Κιίρου ,ου Μιγιχλου. 
Μάνδανις"ΙΟζ,δ' τιilν Βρσιχμci.νων η~. 
Mανδ _ ύ~ιoι, οΙ ' εθνo.Λo~γ~ . ΓoιλλΙoις . 
ΜανδΡά130υλος, δ ' τω ·ι ΣαμΙων τις . 
Μανδροκλης, δ' Σχμιος «~x. ι ,ίχ,ων. 
Μα\ έοων,-ωνος,δ (χ. Μανεθι:.ις,·ω)· 

ΑΙΎύπ'l. Ιιμύ; χ. συΎΎ~~φιιί~. 
,~ανέρως, δ' υι. ,oίi πρώ,ου βσισ. ,fj, 

ΑΙΎύπτου Ι eP7jV7j,l. 4ψσι. 
. '-'άνης, -ου, δ' έν ΦρυΎ.Υι ΠaφλσιΥ. 

δν. 1J0tlAIIIV ! ποτ. ΛoκρΙ~o; Ι κ.ιi . 

Μανθυρέα, 1)' κώ . Άρκ~IJΙ~ι;;. 
ΜανΙα, 'Ιι . έ'ιΦρυΥ .δ ·,.lJούλ,'rυν~ιχ .: σύζ . 

ΖΥινιο" σσιτ? Δσιρδοινίας Ι κ. ιi . 
MανόΔWρoc,δ·l5ν.~oιίλ.π~ρ ' 'Ap t o 'l OΨ ' 
Μαντιανή λΙμνη, 'ij' λΙμν7j ΆρμΞνΙας . 
ΜαντΙθεος, δ' 'AOYjY. στρατYj'(~ . 
. lν'ιaVTIVEID,'ij (χ.-νέη,·πόλ:Αρκο:δ ίας. 
Μαντινεύς, ·έως, δ ' υί.ΛυκΧον. Ι χ.ιi . 
Μάντιος, δ · υΙ. Μιλci.μπου. 
Μάντουα, ή' πόλο Ί '1αλΙας . 
Μαντι:.ι, -οος, 'ij . θυγ. 'fIt~5αIOU, Μ' 

ρΙφ. μci.ν,ισσοι Ι χ. !. 
ΜαξήΡα, 'Ιι . ItO' . ·rρχσινΙa:ι;. 
MαξiΊραι, οι' λοι. ·rρκ~νΙας. 
Μαξ ιμΤνος , δ ' Ρωμ . οι~τοχρci.,ωρ. 
Μόξιμος, δ' Νιοιtλοι,. φιλόσ., jx Τιί-

ρου Ι ιiσ,ρoλόΎoς Ι χ. Ι. 
Μάξυες, οΙ' Ιθνοι;; Λι6ύ7jΙ;. 
Μάπην, δ' υι. Σφώμου, Τύριο,. 
ΜάΡαγδος, δ' W Αροιψ ,ις. 
Μόραθα, ,ci.. χωρ. Άρχa:IJΙας. 
ΜαΡαοήσιον, ,ό' πόλο KαρΙ~ι;;. 
Μόραθος, δ ·χώ. Φωχ.I1)Μόρ·, πόλ.Συρ. 
Mαρa~oOσα, 'ij . vfjo. ΑίΥαΙου . 
Μαραθών, ·ωνος, δ' υΙ.'Εποπaω;; , έκ 

Σικυωνο;; l'ij περΙφ.χώμ'l1 Άηικη;;. 
MαρόKανδα"ιχ·πόλ.Σoγ~ιoιν"ν' Α , Ι'( . 
Μαρακόδρα, 1)' πόλ .. Βιιχτριοινηι; . 
ΜοροκοΙ, οι ' lθνο<; ΑίτωλΙοις. 
Μαρόφιοι, οΙ ' ~θνoς Περσικόν. 
Μαρόφιος, δ (χ. Μόρα:ρις, -ιος)·βοισ. 

Ι1Ξροων. 
Μάργαλα, τ& (Κ . Μαργόλαι, οιΙ), χαι! 
Μόργανα, 'tci.. πόλο ·Hλι~o;;. 
Μαργιανή, ij' έπσιρχ . ΆσΙ~~ . 
Μαργίδουνον, ,ό' πόλο ψήσ . B~!"αιν. 
ΜαΡΥίτης, δ',Ι,/'ο\: κωμ .ΠΟΙ Υιμ.'Ομ "ιρ . 
Μόργος,4' ποτ. Μοιργιοινής Ι ποι:Ιλ-

λυρΙοι;; t, Moι~Ιαι;. 

Μόρδοι, οΙ(κ. ΆμαρδοΙ) · lθν . ΆσΙαι<;. 
Μαρδόνιος, δ· uί . rω6ρύΟ'J,Ύοιμ6e . Δαρ . 
Μαρδό"της, · ου, δ' ιiριηy . ;:ι;'ν Εκ ,Y;~ 

'~u~. θοιλ. σ,ρο:,1 ι ων :E:!P~oυ . 
Μόρδσς,δ( κ. · Aμαρδoς)·ItO'I .MYι~Ιαι;;. 
ΜαρδuηνοΊ,C!Ι · iθv . ΣογlJιοινi'j. έν' AoL!J. 
Μόρδων,- ωνος, δ' ο,ριιτ .των Λυ~ιilν. 
Μαρέη,1) (κ. Μόρεια)' πόλ.:ΑΙγιίπ,ου. 
Μάρεια χ. Μαρεωτις λΙμ 'lη, ij' μlΎ. 

λΙμV7j /toιp& τΤιν Άλ.~ιiν~;.ειllν. 
Μόρες, οι' Άσιοιτ. lθ.ο;. 
Μόρης, -ου, δ ' ιiΡX. 'Ιτσιλόι,;, "yIVci.px. 

A,)~ι.νω·l. 

ΜαρΙα λΙμνη, "ι·=Μάρεια. 
ΜαρΙαβα, ij ' π.Qk .. Σ~6~ι.ων. 
Μαριόμμη,Υι (K.~μΙα)·πόλ ΚοΙλ.Ευρ. 
ΜσριανδυνοΙ, οι' έθνος; ΒιθυνΙοι,. 
Mαριανδυνός,δ·u!.Φιν!ω~ Υι ΦρΙ~oυ. 
ΜσρΙδη, +1" φρ()ύρ . lιIεοοπο'lσιμ Ι σι •. 
,~αΡΙKδς, δ,δ',Ι tλ.χωμψlJ . Είιπόλιδοι;. 

Νάμcριιος-ΝCΥσσΙCΥης 

Μαριλάδης, 6' χωμ. πλοισ-τ;όν δν . ιiν· 
θp~χίω. E~ Άχοιρνων. 

ΜαρΤνος,δ · IΊiωγ~ci. . ίκ Tιίρ.ΙΙαιτρ.lχ.~. 
Μόριον, ,ό' πόλ.Κύπρου (ij Άρσιvό7j). 
Μόρις, -ιος, δ' υΙ β~σ. ΛuκΙ~~ Άμι· 

σω~ιipoυ Ι rcO'l. ΣκυθΙα~. 
Μάρισος, δ' ποτ. Δ~χΙoιι,;. 
ΜαρΙων, -ωνος, δ · 'Oλuμπιoν.ί~' Aλε~. 
ΜαριωνΙς, -Ιδος,ij 'δv ,δύο πόλ.Γερμlιν. 
Μόρκελλος, δ' Ρωμ. oτ~ lIτ . ! κ.~. 
ΜαρκελλΤνος, δ' βΙΟΎρci.φ; θουΥ. . \ κ .~. 
Μαρκιανός, b· rSWOYP.ixIl?no7jP · IK.~. 
Μόρκινα, 1)·πόλ.Σσιμνι.ιilνKσιμπ~νίιις. 
Μσρκόμαν(ν)οι, οΙ ' Ιθνο;; l'εpμoιν Ιoι~ 
Μόρκος, δ ·δν. ιivlJpιilv παp&Pωμ~Ιoιι,; . 
Mόρμαξ,-αKoς,δ'εΙ~ .ω" μνφ:lππo~. 
ΜαρμαρΙδαι, οΙ·χci.τ .• Yjι,; M",?μ~ριχ'iίι,; . 
Μαρμαρική, ij' ίποιρχΙοι Λι6ύYj~. 
Μαρμόριον, ,ό' πόλο E~60Ι~ς. 
ΜαρμωλΤΤις, -ιδος, ΥI · χώ . Ι1οι :ρλIlΎον . 
Μα~όl3oυδσ ν, τό' πόλο Γεpμ",νΙσι~ . 
ΜαροI300δος,δ·βlισ. ,ιilνM~ρκoμιiνων. 
Μ:::ιρούίον , ,ό' πόλ ο Σαμ'ΙΙ t .iv'l, IIAI!J . 
Μαρουκίνοl, οΙ ' '!,ιιλιχόν εθνo~ . 
Μάρπησσα, 'ij. θUΎ. βιισ. Α ί,ωλ . Ei)· 

ij"ou Ι =Μάρπησσος. 
Μόρπησσος, Υι' πόλο Τ~ψιilJοι,;, 
Μάρπησσος, δ' l5ρ. Πάρου . 
Μόρση, "ι' μΙIι .ιίiν eaorctci.lJwv. 
Μόρσοι, οΙ' εθνι;~ 'IΤσIA . liOvo;; Γβρμιιν. 
Μαρούας, -oυ,~' υ Ι:Ολόμπου, ίχ του 

Ύ8ν()υς τιϊίνΣοι,ύρων ·lπο,.ΦρυΎΙΟΙι,; Ι 
ΠΟ'. ΣuρΙσιι,;. 

Μαρτυρούπολις, εως, 'ij. πόλ . ·~ρμlν . 
Μαρφαδότης, δ' ΚοιππαδόΚ7j~ τιι,;. 
ΜαρΨΙας, -ου, δ' 'AeYjY. δ7jμαιΥωΥό~. 
Μόρων, ·ωνος, 6' υ! ΕΗνθου, epiJ~ Ι 

11ς; των 300 -τ;ου AswvLlJoι ίν θιριί.ο 
πόλαιιι,; Ι χ.Ι. 

Μαρι:.ινεια, ij' πόλ Κιχόνο>ν 'ν ep4x't/ . 
Μασαισύλιοι, οΙ' Ιθνοι,; Noυμι~Ιoι~. 
Μόσης, 'ητος, δ' πόλο Ά"γoλΙ~oς. 
ΜσσlνΙσσας, -α, δ' βοιο. τιilν Μαιοιιισl) · 

λΙων ίν AtΙSIJ'{j. 
Μάσιονδρος,τό'ουνδχιιιι τοΙΙΤαιύρου . 
ΜασΙστης, ·ou, δ' υι. ΔοιριΙοu, ο-τ;ραιΤ. 

Περσιilν. 
ΜασΙστιος, δ ' στροιτ. [ππιχου Πιρσων. 
ΜασΙστρης, -oo,b'llip07j' σσι-τ;ρci.Π7jΙ;. 
Μασκόμης,δ · Ι1ερστιι,;σιιτρ.ίν Δc.ρΙσκψ. 
MασKCις, -δ, δ' ποτ. ΜεσοποτοιμΙσις; . 
Μάσπιοι, οΙ' Πιροιχόν lθvος;. 
Μασσαl3ατική, 'Ιι. χώ. Μ7jIJΙοις;. 
Μόσσογα, 'Ici.. πόλο 'lvlItKfj~. 
Μaσσαγέταl, οΙ ' Σκυθιχόν Ιθνo~. 
Μασσάγης, -ου. δ' σ,ροιτ. ΛιΙSύων. 
ΜσσσαλΙο,ij ·πόλ.χ.λιμ Ν~ρlSων.rσιλλ. 
Μασσανόσσης, δ·=Μασlνίσσας. 
Μόσσικος, δ' δΙ'. ΚοιμποινΙοιι;. 
ΜασσΙκυτος, 6' δρ. ΛυχΙαις;. 
ΜασσυλεΤς, οΙ (χ. Μάσσυλοι)' 18νος; 

ΝουμιlJΙοις . 

Mάσταυρa, "ι ' πόλο ΚοιρΙοι, fι ΛυIJΙαις;. 
Μόστειρα, ij' ούζ. βοισ.Κιμμsρ . Βοσπό-

ρου ΛlιυχΧνορο;; ;χωρ. ep4X7j~IK. ι. 
Μσστlo, "ι' πόλο ΊοπαινΙIις;. 
MαστouσΙα, 'ij. ιiκρωτ. e~!JX . · Χιροον. 
Μόστωρ, -oρoc;, δ' ΠΟΙ . Λuκόφρ?vος, 

Κυθήριοι,; ιI~ 'IOci.x.,rcoι . ΆλιθΖ ;; σου. 
Μασυλετς,οΙ(χ. ΜόσυλΟΙ)'=Μασσυ

λεΤς. 
ΜαouντΙας, ·ou,:δ·lJουλός;τις; πιιρ' Ά-

pteJtocpc!vat. 
Μασχόνη, ij ' πόλο ΆραιΙSΙαις;. 
Μόταλλος, δ' Πίpστι~ σ'lραι-Τ;ΤΙΊ~' 
Μόταυρος, δ·=Μέταυρος. 
Μότερνος, δ' δν . ΡωμσιΙων. 

11" 

ΜαΓlανή, "ι' ιiItIl!'A ' ΜYjIJΙιχι,; , 
ΜατιανοΙ, ο[·lθνο. Μ7j~Ιοιι;!λοιό;;Κοι}t

πιι~oκΙαι ;; . 

Ματρέος, -00, δ' λιχοπλci.vο;; τιι,; ';' Α
λε~ιινaρaΙοις; • . 

ΜατρΤνος, δ' ποτ. Πιχlιν.Ινων χ. λφ. 
επί ,ijt;; Ά~ριαιτ. θοιλci.σσ7jι,;. 

Μδτρις, -ιδος, tι (χ. Μάτρις )' 'A07jv. 
συΥΎροιφ. Ι δμνoΎριiφo; θη6 . Ι κ. ιi. 

Μό τρων ,-ωνoς,δ'ΠOΙΡΨ~ ό .εκπ ι τιiν7jι,; . 
Μαυόκης, δ' OCΡΧ7jΎό; Σχυθ,ϊίν . 
ΜαυρητανΙα, Τι (κ . ΜαυΡΙΤ')'=Μαυ-

ρουσΙα. 
ΜαΟρος, δ ·=Μαυρούσιος. 
ΜαυρουσΙα, ij (κ . -οΙc)·Επlιρχ.' Αφρ ικ. 
Μουρούαιος, δ' xιi t . ,Υις Μ"υροuσίll;; . 
Μαυοόκας, -α, δ' Μαυ ρούσιό; '1lς . 
ΜαυΟΙ:Ιλειον, τό ' δ ,ιXφo~ τοϋΜουσι:.ι· 

λου έν Άλιχοιρνσισσψ. 
Μαύσωλος, δ' δν. lJuo βιιο . ΚαιρΙαιι,;. 
Μαχαιρεύς, -έως, δ ' xci'l . Δελψιilν. 
Μαχαιροος,-οϋντος,δ·πόλ. Π",λσιιστ, 

ΜαχανΙδας,-ά, δ' τύρ . ΛαιK6~ιιΙμoνoι;. 
Μαχόρης, -ους, δ' υ!. lιIιθριlJiτου. 
Μαχότας,-α,δ ' Άχαιιόι,; τι, Ι ΠΟΙ . Άρ· 

πιiλoυ Ι Κ . Ι. 
Μαχόων, ,ονος, δ· υΙ . 'AoxA7jrctoiJ,tιr . 

ψ'ήμ . θισσαtλ., πι ρΙφ. !ιιτρ. \ χ. &. 
Μόχιμος,δ'ιΙς; -τ;ω. χυν ιίiν Άχ-τ;αtΙφνoι,;. 
Μαχλατοι, οΙ' Ιθνοι,; 'IvlJικYjι,;. 
Μόχλυες,οι· ~.Λι6ιί7jι,;l ε θν.Σχυβιχ6ν. 
Μαχλυίνή, "ι ' χώ. Μαχλύων. [οις . 
MaxouPIl3oI, οΙ' λσι . Ά",ρικ. Ι'οιι-τ;ουλ(
Μόχων. -ωνος,δ κωμ. ποι .ίκΚορ.ij Σι
Μεγαl3άζης,·οu,δ·Πίρσ7jς; οτραι-Τ;. [κu . 
Mεγόl3αζoς,δ·δν. Πεpσιilν σΤΡΟ:Τ'l1Υων. 
Mεγαl3ότης,-oυ, δ' ιipX7jY. Πιρο . ο..:ό-

λου, OUΎY. ΔοιρεΙου Ι χ. Ι. 
Μεγάl3uζος, δ'δν .ίπισ .llllpoWvlcipx ι.ρ : 

..:fj; ίν Έφίσψ' ΑΡ'IίμιlJος;. 
Mεγαδ6στης, · ou, δ·Πί~σ.,πoι. M" oxci.· 
ΜεγαΙνετος,δ·'Αθ1jνο:tός.ι,. [μοl). 
ΜέγαιΡα, 'Ιι. μΙιι ,ω. 3 Έ"ινύων. 
ΜεγακλεΙδης,-ου, δ ' συγyραιφΞύ~ τις. 
Μεγακλης,-έους,δ·δν. ίπισ.ΡωμοιΙων. 
Μεγακρέων ,-οντος,δ" AΙSIJ7j" Ι ,1Yj'1t,. 
Μεγαλόγυρος,δ ' τυροιν·ιόφρ. Μσδιος. 
Μεγάλα πεδΙα, ,ci· πslJι&ς; Άφριχης;. 
Μεγόλαρτος, ij' έπΙθ. Δήμ7j'ΡΟ" 
Μεγάλαρτος, δ ' ijρCII~ Βοιω,Ιοι,. 
ΜεγόληΈλλός, tι · 'ιι ΚιΧτω Ί,οιλΙΙΧ. 
Μεγόλη πόλις, "ι ' βλ .Μεγαλόπολις. 
Μέγαλλος,δ·ΣΙΚβλό. τις t, Άθ7jνιιίος. 

Μεγαλόl3uςοι, οΙ (χ . Mεγάl3υζoι)' ιίι-
vουΧΟΙΙIΡ.τfjςέν' Eφιiσφ' ΑΡτέμιtος . 

Μεγαλ6μαζος, δ·=Μεγάλαρτος. 
Μεγαλόπολις,-εως,'Ιι ·πόλ . ' ΑρκσιΙ>ίοι,. 
Μεγαλοστράτη,'Ιι 'ποιijτριοι, έρωμίν7j 

• Aλxμδ!νo~. 
Mεγaλoφόνης, δ-~ tlJci.ox . Φ ιλοπο Ιμεν . 
Μεγαμήδη,f,'θUΥ: Α ρνοιΙου , σιίζ. θιοτΙ
ΜεγαμηδΙδης,·ou,δ· υι. Μaγιιμijδοu " 

παt . Πci.λλαtντος. 101.1 . 
Μεγόνειρσ,ij ' θυγ .Κρότφνο"σύζ.' Αρ -

xci.lJo. Ι σύζ. Ν7jΗω,. 
ΜεγανΙτας, -α, δ" ΠΟ-Τ;. ΆχαΤιι~. 
Μεγάπανος, δ' σ-τ;ροι" 'fρκοινωv . 
Μεγάπένθης,-ους,δ·υι. ΠροΙτ!)Ι) Ι υl. 

M6vaAci.ou Ι Χ. Ι. 
Μεγάρα,ij ' θυγ. βοισ. e7jeiwv Kριioντoς . 
Μέγαρο,1ci.·πόλ.ΜsγαιΡΙδ . !πόλ . Σ ι κε λ. 
Μεγαρεύς,·έως, δ ' ·υ'ι. Ίππομένου; Κ. 

ΟίνόΠ7jι,; ! uΙ.Kρioν.o~ ! χ . li. 
ΜεγσρΙς,·Ιδος,Τι'ij πίpι~MεγCΊpωνXώ . 
Μέγαρος, δ' υΙ . Διό~ κ, ΝUμφ7jli. 
Μέγας,-α,δ".ΑΙγινήτ., παι.ΔιXμι~oι;;lκ.ιi 
Μεγασθένης, δ' [σ-τ;ορισγ ρ . τ ις Ι Κ. ιi. 
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ΜεΥαφέρνης, -ους, δ' Π'ρο1j, '1:1'. 
Mεyεσoόρaς,-α,δ·πot. 1:Τ,' ΦotρvciΧ1j" 

nciItIt. τοϊί Κινύ;;ot. 

ΜέΥης, -ητος,δ' ιι Ι.Α ~yιΙoιι( ijΦιιλaω,), 
• Ι;; των μνηοτήρων Έλίνη,. 

ΜεΥιόλιος, δ' των ΣΠotΡ1:lot1:ων '1:1'. 
ΜέΥιλλα, ή' δ'ι . Ι1:otΙρotς; . 
Mέγιλλός,-δ·Λotxε~otιμ . Ι KoρΙνθ.1x.~. 
ΜεΥιατείιζ,δ'νε-.ινΙot;;,.,Ο .. ' ΑνotΧΡ'ΟΥ1: . 
ΜεΥΙστη, ." . νηο. πληο. Pό~oιι. 
ΜεΥιατΙας,δ ' πιρΙφ. μcivτις; ,Λotχ.~otιμ. 
Mεyιστόνη ~, δ ' θιΤ.,; βotο .Κλεομ'νοιι" 
ΜεΥιατω, -οΟς, -Υ( θ'η. ΠsλciΥΟV1:0ς. 
Μεδεων,-ωνος,δ·ιιί. lluλciaoux .. Ήλι-

X'l:pot.I δν.πόλ . Β.,ιωτ. , Φcoχ.,' Αχotρν. 

Μεδιόλανα, τ& (κ. -λανον, τ6)' π6λ. 
rotλλΙot, Ι πόλο 'Ιτotλιot,. 

ΜεδιοματρικοΙ,οΙ·λot . ΒελΎ. Γot;l'λΙot,. 
Μεδιων, · ωνος, δ· =Μεδεων. 
ΜεδοακοΙ, οι' Ιθνοι; βορ. '11:otλΙοι,. 
Μεδ6ακος, δ' ΠΟ1:. 'Ι1:otλΙotς;. 
Ηέδοισα, "ι ' δωρ. IiΥ1:Ι Mέδouaα. 
Μεδοντιός,·όδος,"ι(χ.-Ις,·Ιδος)"τotΙ· 

ρotί; ' Α6ύ'οιι,έ?ωμβνη' AAxt6tciaou. 
Μέδουλ(λ)οι, οΙ ' iθvος; rotHIot,. 
Mtδouoa,r,' μΙot των rΟΡΥόvων Ι θΙΙΎ . 

ΠΡιciμοιι Ι χ. α.. 
Μέδων, -οντος, δΌΙ. ΌΊ:λιω" ιiδιλφ. 

ΑΤotν1:0Ι; Ι ιιι.Kό~ρoυ Ι x.~. 
Μέθανα,.,,(χ. -ωνηί' ςpr-oup. ίπ! δμων. 

. «χρωτ. μ.τ:EΠΙ~otόp.x.Tρoιζηνo,. 
Μέθαπος, δ' Άθην. ΙΟ1:0ριχό, . 
Μεθάρμη,ή · θΙΙΥ. ΙΙΙΙΥμotλ.,οόζ.Κινόρot . 
Μεθουριάδες. αιΙ (Χ. -Ιδες)' νηaΤδι, 

nλr,o. Mayipwv. 
MεΘUδριoν, τό' πόλ. ΆρχotδΙσιι;. 
Μέθυμνα, ή' βλ . Μήθυμνα. 
Μεθώνη,"ι' δν. π6λ. ΆΡΥολ., HIoo1jv., 

ΜotΥνηο. , Μotχιδ., χ. ~. 

MειδΙaς, -ου, δ ·'Αθην. όΡ1:~Ύ01:ρ6φo, Ι 
των ίπιο. ΆθηναιΙων 1:1' Ι Χ. ~. 

ΜειδυλΙδης, ό' 1:ων • ΑθηναιΙων 'ι:ιι;. 
ΜειΟΟλος, δ' παι . &χχυλΙδοιι. 
MεΙKιόδης,-oυ,δ·νotύotρχ.Kιpxιιραι(cιιν. 

'ΜειλανΙων,-ωνος, δ' ιιΙ. 'Αμφιδciμotv-
το"πot . Π-.ιρθινοπotΙοιι Ι χ .Ι. 

ΜελόΥΥεα,τάι(χ.-6ΥΥεια) · χωρ:Αρχ. 
MελαγKρΙδaς,-o,δ' Λαιχιδ. νotόαιρχο,. 
ΜελόΥχλαινοι,οΙ ' Σχιιθ.lθνο, ΆοΙot,. 
ΜέλαΥχρος, δ' 1:ύραιν . ΜυτlλΥινης;. 
Μέλαινα.ή ·θΙΙΎ. ΚηφlοοίΙ, μΥι. Διλφοil. 
Μέλαινα δKρa, 'ιι' IΧΡC01:. Βιθιιν.; Λιι-

δΙot. Ι · χ . α.. 
ΜελαιναΙ, otΙ · δημ, Ά1:1:IXf!ς. 
ΜελαινεαΙ, αιΙ ' χώ. ΆρχαιδΙot,. 
Μελαινευς, -έως, δ' ιιι. Λuχciοvοι;. 
ΜελαινΙς, -Ιδος, 'Ιι . _πΙθ. ΆφραδΙ1:ηι;. 
Μελατοι, οΙ' Ιθνο, ,1οςotλΙotι;. 
Μελόμ6ριον, 1:ό ' xu)p. θιοοαιλΙοι,. 
ΜελαμνΙδας, -ο, δ ' Motxaδών 'ι:ιι; . 
Μελόμπε,α, ή' πόλο ΛιιδΙαιι;. 
Μελόμποδες, οΙ, οΙ Α ίΥόπτlοl. 
ΜελαμποδΙδης, δ' υι. ΙΙιΗμποδο., 

δ θιοΧλόμινοι;. 
Μέλαμπος, -ου, δ (χ.Μελόμπους,·ο· 

δος)·Ιot1:ρ.χ.μciν1: . ,iaιλ.ΒΙαιn.1 Χ.Ι. 
Μελ6μπυΥος,δ·_πΙΟ:Ηρotχλ.IΜελόμ· 

λΙθος-βρciχοι; 1:0U δρ. ΆνοπαιΙot,. 
MελόμφUλλoς,",' ιiΡX0l1ό1:. δν. Σciμοu. 
ΜελαναΙΥΙς, -Ιδaς, δ' _πΙΟ. Βιίχχου. 
Μελανδέπται, οΙ (χ.·δτται)·θρ,χ.Ιθν. 
Μελανείις.-έως, ξι ' υι. Άπόλλ., ka. 

Δ;;ιιόπων Ι χ.Ι. 

MελανθεUς, -έι.ιc;, δ' ίΠIΟ1:ιί1:"Ι' 'l:civ 
otΙΥ0600χων ΌδιιοσΙως;. 

Μελάνθιος, δ' Otpot'l:. Άθην. Ι "ΡOlΥ. 
ΠΟ : 'ιjτ';" Ι χ.1. 

ΜCΥaφiρνιtς-Μiνων 

Mtλανθoς, , δ' υΙ Νηλιωι;, 6010. WH_ 
λιδο, Ι Χ . Ι. 

MελανΔW,-oOς, '11 ιΧδ.λ . ΜsλαινΟΙου, 
lμφΙnoλο, ΠηνsλόΠ1j;; . 

Μελ6νια, 1:dι(x. - Ια)·XIιIΡ . ΚlλικΙotς; . 
M~λανΙππεια, ή' μ(αι 1:ωνΧβλιδον.νΥισ . 
ΜελανΙππη, ή' θΙΙΥ .ΧβΙρωνο;,μοίν1:l' j 

6otο/λ . Άμotζόνων Ι χ.α.. 
ΜελανιππΙδης, -ου, δ' ιιι. ΜιλotνΙπ· 

που, διθυραιμ60παιό, ix Μ."λου. 
Μελ6νιππος, δ' υΙ Άoτotxoiί : υι.. e'l)'-

οΙω, Ι υι. Πριαιμιδων Ι Χ. a. 
ΜελανΙων,-ωνος, δ' 6λ. Μειλαν/ων. 
Μέλανος, δ' ιΧχρωτ. ΚιιζΙχου. 
Μελανόσuροι, οΙ' οΙ πΙρotν 1:0υ ToIιi-

ρου Σύροι. 

Μελ6νΟΨ,-οπος, δ·=Μελ6νωπος. 
Μελ6ντας,-ο, δ' παι . θι?φροίσ1:0υ. 
Μελρντης,-ου, δ' 'AθηνcιΤό, τι,. 
Μελ6ντιοι ntTpaI,(ij δειρal),otΙΌχ6-

πιλo~ πΙ. 1jO. θή?αι,. 
Μέλαντος, δ' χαιμβρπή. x6Aote. 
Μελ6νωπος, δ' 'A01jV., παι . Λοίλη1:0, 

Ι ιιΙ. Λοίχη1:0', δημαιΎ . 8ν ΆθΥινotι,. 
Μέλας,-ανος, δ' υΙ ΦρΙ;ου χ. Χotλ

XtbItr" Ι Χ. Ι. 
Μέλας, δ' δν. ΠΟ'l:. Φθιώτ., epq.x1j" 

8οιω1:. Χ. Ι. 
MέλaςKόλπoς,δ·xόλπo,θρ,x.Xιρooν. 
Μέλδοι, οΙ 'Ιθνο, ΛουΥδοιιν . Ι'otλλΙot,. 
ΜελεαΥρΙς, · Ιδος, ή ' ή του MaA.ci-' 

ΥρουlΜελ- νήσοι' V1jote., llciIJou. 
Μελέαγρος,δ ' υΙ.Oίνιiω, χ.ΆλθotΙαις; Ι 

οοςρotος. Μ.' Aλιe .lίΠΙΎρcιμμot1:.1 Χ.Ι. 
Μελέας,-ο, δ' Λotx.'cιιμόν. 'tl'. 
Μελέδημός, δ' Άθ1jναιtό. '1:1'. 
Mελtτη, 'Ιι·μ.Ιot 1:άiν 1:ρlάiνϊρχ.Moυoι!iν. 
Μέλης,-nτος, δ' Xlθαιρφ~ός;, πcι.Klνη-

σΙαι Ι ποτ. ΊωνΙot;; Ι ΠΟ1:ciμ . θ,ό,. 
ΜελησαΥόρας, ό' ΧΙος; Ι:lτoριoyρciφ. 
Μελήσανδρος, δ' σ1:Ραιτ. Άθηναι(ων. 
MελησΙaς, δ' Όλιιπιον. B~ ΑΙΥΙνη, Ι 

υΙ.θουχυδ.,ιΧν1:lποίλου ΠιριχλΙου;. 
ΜελησΙΥενής, δ' ·Ομ1jΡΟ~' ώι; yaVV1j-

οιι, πotρόι 1:όν ΠΟ1: . Μίλ η1:ot. 
Μελήσιππος, δ' ιl, 1:άiν 8πιο . Σπotρ'l:. 
ΜελΙα, ή ' θυΥ. 'Qx •. , ούζ.'Ινciλουlχ.α.. 
MελΙαι,otΙ ·Nύμφcιl,θιιy. rη, x.Oupatvoίl. 
ΜελΙ60ια, 'Ιι. μΙot 1:άiν 'QχιαινΙδων Ι 

θυΥ. Νιό61j' Ι πόλο θιοσαιλίotς; 
ΜελΙΥουνΙς,-lδος, 'Ιι. νηο. AtItr.Lpot. 
ΜελΙη, 'ij ·ΟυΥΝ1jιοί.χ.ΔωρΙδ. I=ΜελΙσ, 
Μελικέρτης,-ou, δ ' υΙ:Aθoίμ.x,'lνoiί, . 
ΜελΙνη, ή' μΙot 1:άiν θιοπιiaων, μΥι . 

Λαιομίδον1:0" 
Μελιννω,-οϋς, ή' ποIΥι1:ΡIOl. 
Μέλινος, δ' λιμήν Ά~αι6. Χόλποιι. 
Μελιξώ,-οϋς, 41' αιuλ1j1:ΡΙ' τι,. 
ΜελΙσανδΡος, δ·ΠΟΙ1jτή. ίχΜlλ Υι1:0υ. 
MελιoΙaς, δ' ΠυθαιΥόριlό, 1:Ι'. 
Μέλισσα, ή~ oύ~ Π,ρlιίνδροιιΙχώ.Φριι· 

ΥΙot, Ι Χ. Ι. 
Μέλισσα" otΙ 'ΝόμφσιΙ,ΟΙΙΥ .6oto.Kpij1:1j' 

Ηιλtοοaω~rιiρ,ιotl ΔΥιμ. χ.' Αρ'l:aμιδ. 
Μελισσεύς, δ' βotο. Kpijt1j'. 
Μέλισσος, δ' θtjβ. ΝιμιονΙχηι; Ι φι

λ60. Χ. πολl1:. ix Σοίμου. 
MελισrΙxη. 'Ιι·δν.Υυνotιχ.π:ιρ" ΑΡIΟ1:0φ. 
ΜελιταΙα, ή (Χ. Μελ/τ-}' ή πρό1:ιρον 

Πόρρot, πόλο Φθlώ1:lδο,. 
ΜελΙτεια, 'Ι'. ΟυΥ . ΛυχομΥιδους; lθυΥ.ΦΙ' 

λομΥιδοιι" Kpfjooat Ι ~ ΜελΙταια. 
Mελιτε.ίις,·έι.ιc;, δ' υι. Διόι; Χ. νύμφ1j' 

'Ope1jtao,. 
Μελ/τη, 1ι. ΟυΎ .ΝηρΙω, χ.Δcor.-ιaοψησ. 

'Αδρ.θotλ. ·1 νηο.Ηεο.θαιλ.1 δημ.' Α ττ. 
Μελιτηνή, 'ij·ίπotρχ.χ.πόλ .Κ'Χππαιaοχ. 

Μελιτ/δης, δ' χωμ. πλotοτ. δν .6λotΧός;. 
Μέλιτος, δ· τραιΥ . ποι.,καιτijΥ .Σωχ;>ci't . 
ΜελΙτουσ(σ)α, 'ij' πόλο Ίλλuρ Ιot;. 
Μέλιπα, "ι' 51.. Μέλισσα . 
ΜελλαρΙα, Τ{ πόλο Bcιlτtxης; 'ΙοπOlν. 
Μέλλων,-ωνος, δ' θη6αιΤό, 1:Ι'. 
Πέλπεια, 'ij. χω" . Άρxαι~Ιαι,. 
Μέλπις,. ,δος, δ' ποτ. ΛαιτΙοιι. 
Μελπομένη" ή ' μΙαι των 9 Μουοων. 
Μέλσος, δ' ΠΟ1:. 'ΑσσυρΙαι,. 
Μέλτας,·α, δ·υι.Λ'XκΙ~oιι ,βotσ" Aργo~; 
Μέλων, ·ωνος, δ' άρχ. των ΣtΥciμ-

6ρω'Ι Ι Βοιωτό, τις; . 
Μεμ6λΙαΡος, ό' υι. Ποιχ/λου Ι vfjo. 

πλ 1jοΙον θήραις;. 

Μεμνόνειον, τό ' ιΧκρόπ . ΑίΥυΠ1:ιotχων 
e1j6ιίIv Ι ιXx~όπ . Σ.,ύοων. 

Μεμνόνια, τ& (ίνν.Βotο/λ8Ιot)· ιΧχρόπ . 
Σούοων. 

Μέμνων, -ονος, δ' 6αισ. ΑΙθlόπω'Ι , 
Ι Ο1:Ραι1:. ΛυδΙαι~, Ρόδιο; Ι χ. α.. 

Mένδη,~' πόλ ο M-cικεδo 'ι(cις; . 
Μένδης"ητος, δ' θεός;ΑίΥιιπτ.,δ llciv. 
Μένδης, ·ητος, 'Ιι . πόλο ΑΙγύπτου. 
ΜενεδαΤος, δ' ΣπαιΡ1:ιοίΤ1j' τι,. 
Μενέδημος, δ ' φιλόσ., μotθητ. llλ ci :. 

Ι οτραι1:. ΜδΥ· ΆλΦίνδροιι Ι Χ. α. . 
Μενεκλείδης, δ' θη6. δΥιμotΥωΥό,. 
Μενεκλής,-έους,ό ·'Αθ·ρΤιτωρ Ι συπρ · 
Μενεκρότης,-ους, δ' Ιcιτρό, Συρotχ . 

Ι ΥκωΥΡ. ie ΈλαιΙotς; Ι Χ. α. . 
Μενέκωλος, δ' Σιιρotχούσιό, 1:1'. 
Μενελ6εια, 1:ό ' ΙορτΥι πρό, τιμήν Μο ' 

νιλοίου ίν eIpcinv'{l ΛotxωνΙcι •. 
Μενελ6ίον δρος, 1:ό' πλ1jσ . Σπ!iρ:. 
Μενελόίος λιμήν, δ' ίν KupYιv'{l. 
ΜενελαΤς, ·Ιδος, ή' It1jyij 'ΑρκcιiJιά:ς;. 
Μενέλαος, δ' υι. Άτρίω~ , ιi~ιλ:Aycι-

μιίμν.lπαι.' Αμύν1:otl«σ1:1Ι0ν. ,μotθ . lκ./ί . 
Μενέξενος, δ' τΙτλα, Ι:ιαιλόγΟt)Πλc:i t. 
Mενεπτόλεμoς,δ·υι.6oto.θεσocιλ . ·I:ρ : 

Χλοιι Ι Όλυμπιον. ίΙ; 'ΑπολλωνΙαι,. 
Μενέσαιχμος, δ' Άθην., χαιτΥι10Ρ";; 

. ρΥιτορο, Λ υκοόΡΥου. -
Μενεσθεύς,-έως, δ' υΙ . 6αισ. Άθην. 

ΠετιοίΙ Ι υί. 'Iφιχρciτου;;. 

Mενεσθέι.ιc; λιμήν, δ' λιμήν Ίοπαιν . 
Μενέσθης,δ·εΙ,τώvιiνΤρο Ιq.Έλλ · lχ · ii . 
Μενέσθιος, δ' υΙ.'ΑΡ1jιθόοu, βotο. Bol · 

ωτ . w Αι;ν1j; / Επον. ΠΥι λδω;; . 
Μενεσθω, -όϋς, 'ij . μΙαι 1:ων '!.!XβotνΙ~ . 
Μενέστωρ, -ορος, δ ·Πυθηάρ. τι, ΙΧ 

Σιιιsc:i~ιω,. 
ΜενετηΙς, ·Ιδος, ή' ΟυΥ. Μιvsτου , 1, 

'AV'IciV8t~ot. 
Μενέτωρ, -ορος, δ' ουΥΥραιφιύς; τι,. 
Μένης, ·ητος, δ ' στρotτ. M-sy. Άλε~ . 
Μένιος, δ' Σπαιρτ., παι .Εύρυδάμ1j"ούζ. 

βotο. Λaωτυχiaου. 
ΜενΙππη, 'Ιι . μ'ιαι Ν1jΡ'ιjΙδων Ι θυΥ. 'Q. 

ρΙcoνο, Χ. iIJiA. Άοτυόχ1jς;. 
ΜενιππΙδης,δ' υΙ ;'Ηραιχλ.χ.μlι!; θισπ . 
Μένιππος, δ ·1:ύρ. 'Qpaoίl/xuv.ςpIA.lx.ιi. 
MενOΙKΕUς, ·έως,δ·πot.χ.υι.ΚγΙονοςο,. 
ΜενΟΙTlόδης,δ·υι.Ηινοιτ. ,δ ll:i1:poxλo 
ΜενΟΙΤιος,δ·υι.'1αιπιτοU,liδ"λ.Προμ1j-

θΙω,lιΧδ.λ .Α ίotχοil,πot.Πot τράχ.1 Χ.α. . 
Μενοuθι6ς, ·6δος, Yι·vfjo.'Ive.'Qx.otv . 
Μένοuθις, Τ, Χώ. ΑΙΎύΠ1:0υ. 
Μενοίινιος, δ' Πot. 1:ης; συζ . 'toil βotο. 

1:ων 'Ιλλυριων ΤιυθΙωνο,. 
Μέντης, -ου, δ' υΙ: 'ΑΥχlλιίου, βotσ. 

Τot:ρΙων Ι Τ,Υ. Κιχόνων. 
Μέντωρ, -οΡος,δ'οςων Τι;ώων ~ι, Ι υι. 

E~ρυoθίω; Ι χ. Ι. 
Μένων, ·ωνος.δ·ί1lών. ΙΙρχ.' Α61jν. lιΙς; 

'ι:6)ν 01:ρot1:. των ΜυρΙων Ι χ.Ι. 



Μέρδις, -ιο<;, δ'=Σμέρδις, βι:tσ.Περσ. 
Μερμερεύς, -έως, δΊ)ί:Ιάσον.κ.Μ1)!!' 
Μέρμερος,δ',ών ίν 'rpoI~MuociIv ,ι. Ι 

uι. ·Ησον. κ. ΜηδsΙι:t; Ι κ. !. 
Μερμησσός, 'iι' κώ. ΦρuγΙι:t~. 
Μερμόδας,-α,δ·πο,. Άσιι:t: Aλι';ι:tνΙι:t~. 
Μερμν6δαι, οΙ ·δuνι:tστ.οΙκος; ένΛuδΙ~. 
Μέρμνων, -ωνος, δ' δν. βGuκόλοu. 
Μερόη, 'iιΎ~σ.AΙθΙOπ.κ.πόλ .6π· ι:t~τ1),. 
Μέροπες, οΙ·'Χc:i.τ.τ1)ς; νi)σ.Κιii:μuθ.iθν. 
Μερόπη. -1j·θUΎ.-Α τλι:tντo;,σύ~.Σισιίφ., 

μ-ή. ΓλΙΧύκοΙ) Ι θUΎ. βι:tσ . Άρκι:tδίι:t, 
Κuψέλοu Ι κ. ά. 

Μεροπηlς νησος, 'iι·=Kώς. 
lν\εροπlς γη, 'iι' μuθιίιδ. χώ. Μιρόπων. 
Μέροψ, -οπος, δ' βιχσ.νr.σ.Κώ Ι 'iιΎιμ. 

πόλ ο Περκώτη, Ι κ. δ.. 
Μεσα6ατική, 'iι (κ. Μασσα6-)·ίποφχ. 

ΠερσΙιχ • . 
ΜεσαμβρΙα, "ι' δν. 2 πόλο θρr.tκη~. 
Μεσ6πι, -1j' ιiκpωτ:IωνΙα:~ ivM:Aaiq:. 
Μεσ6, ις, -ιδος,'ij (κ .-εως)·πόλ:ΑχοιΙ 
Mεσtιίιλιoς, δ' δoσλό~ ,ι. του Όδuσ, 
MtorIt.dpIo, 'ij·=ΜεσαμβρΙα. 
Μεσήνll, "ι' χώ. ΒιχδuλωνΙα:,. 
Μέο".,ης, -ους, δ' ut. DuAι:ttμIvou" 

tιΎ. )(ι:tιόνων. 
Μεσόα, -1j' χωρ. AOΙXCDytxfj,. 
Μεσό6oa, -ων, τιi' Xb)P. ΆρχοιδΙοι,. 
ΜεσοποταμΙα, 'iι' χώ. μι,οιeύ ΤΙτρι-

δο, Κ. E~qIPιi,ou. 
Μέσπιλα, 'ij' πόλο • ΑσσuρΙocς. 
Μέσσα, "ι·-Μέσση. 
Μεσσα66ται, οι· κιi .... Μ.σσιχδοιτ~κfj,. 
Μεσσ6να, Μεσσ6νιος-Μεσσήν-. 
Μεσσαπέαι, οιΙ' χωρ. Λιxκωνικ~,. 
ΜεσοαπΙα, "ι' χ.ρσόν. Ί ... οιλΙοι,. 
Ιν\εσσόπιον, 'Σό' δρ. ΒοιωτΙοι,. 
Μέσσοπος, δ' Βοιωτό .... ι •• 
Μέσση, 'iι' κώ. Λoικωνιιι~,. 
Μεσσηίς,-Ιδος,'ij'ΠTjΤ'ή Φι~ώνθ!σσιxλ. 
Μεσσήνη,'ij·θUΥ.ΤΡΙΟΠΟ, Ι ~Mεσση-

νΙα Ι πόλ.M.σσηνΙι:t. κ. Σικελιοι;. 
ΜεσσηνΙα, 'iι' ίπιχρχ. OsAottovvi)aou. 
Μεσοηνlς γη, 'ij·=ΜεσοηνΙα. 
Mεσoόa, 'iι'=Mεσόα Ι φυλή Σπιiρτ. 
Μεσο6λα, 'iι' κώ. Λιχκωνικη,. 
ΜεσσωγΙς, -Ιδος, 'iι' δΙ'. Auetoι,. 
Μέτα60ν, ,ό·=Μεταπ6ντιον. 
Μέτα6σς, 6' ut. Σισύφου. 
Μεταγένης, -ους, δ' Λιχκιι"ιχιμ. 'ΣΙ, 

Ι κωμ. πoιητ'ή~ Ι κ. !. 
Μεταγώνια, τιi· πιxρoιλΙσr. Λιδύη,. 
Μεταγώνισν, τό·ιiχpωτ.MιtυpιτoινΙσr.,. 
Μετα'ι'ωνττις. , ιδος,'ij·=Μεταγώνιο. 
Μετάλκης, -συς, δ' υ!. ΑΙΥύπτου. 
Μέταλλσν, τό' κώ. ΚρΥιτη;;. 
Μετ6νειρα, 'ij. σύζ. Κελεου, μi). Τρι-

πτολίμοu Ι κ. ιi. 
Μέταπσ, ij' πόλο AίτωλΙσr. •. 
Μεταπόντιον, ,ό' πόλο 'lτ\ltλ!ιχ,. 
Μέτσuρος" δ' δν. 2 ποτ. 'Iτσr.λΙoι •. 
Μετόχριον, 'Σ6' φροιίρ. BoιωτΙσr.,. 
Μέτηλις, -ιδος, 'ij ' π6λ. ΑΙγύπτου. 
Μέτοπσς, δ' nuOσr.ydp. ικ Συ!lιiρεω,. 
Μέτοuλον, τό' πόλο ΊλλυρίΙΧ,. 
Μέτων,-ωνος, δ' uι.Ποιuσοινίοu,'Α.θην. 

ιiστρoνόμo, Ι Κ. ιi. 
Μετώπη, ή θυy.πoτ.Λιiδωνo,lσιί~.πo~, 

ΣοιτΥΟΙΡΙΟU Ι ποτ. ΆpκoιδΙι:t,. 
Μέτωπος, δ·=Μέτσπος. 
ΜεχερΤνος, δ·=ΜuκερΤνος. 
Μή3α, 'ij ' θυΥ. βοισ. θΡ4χών Κοθi)λοι. 
Μήδεια, 'ij. θυτ. βoισ.KoλχΙδ~, Αί.i;τοιι 

Ι πόλο 'AσΙι:t~ Ι κ. !. 
Μήδεισς, δ' υΙ. Ίσίσονο, Χ. Μηeιsιοι •. 
Μηδεσικόστη, tι· Ouy. Πριιiμοu. 

Μiρδις-Μινώτσuρος 

ΜηδΙα, 'ij. ιiπoιpX. ΆσΙοι,. 
Μήδιος, δ' Λι:tρισσσr.εo~, φιλ, Μ. Άλι;. 
ΜηδΙς,-Ιδος,'ij"=Μηδική Ι ΜηδΙς γη 

=ΜηδΙα. 
Μήδοκος, δ' βσr.σ. 'OepuociIν θρq.κη,. 
Μηδος, δ' uι.ΑίΎaως; x.MηδεΙσr., Ι βσr.σ. 

Π,ρσών Ι ποτ. ΠερσΙσr.;; Ι κ. !. 
Μηδοσ6δης, -ου, δ' πρίσδuς; ... οU'ijΥιμ. 

θΡ4κώ'Ι Σειίθοιι. 
Μήδων, -ωνος, δ' εΙ, βσr."ιλ.-Apyou,. 
Μήθυμνα, 'ij·θυΎ.}{σr.χοιΡa.lπόλ.Λίσδοu. 
Μηθώνη, 'ij. r1v.! Μεθώνη. 
ΜηΙονες, οΙ, ιiντΙ Mιjoνες, 
Μηκιστεύς, -έως, δ' υΙ. Tσr.λσr.oO, r1-

~Iλ. 'A!!pc:i.a,ou! ut. Λuχιiονο. lκ.! . 
Μηκιστιόδης, δ' δ Ε'}ριίιχλο, (ώ;; u! . 

ΜΥίχισ.Ιως;). 
Μηκύ(3ερνα, 'i,·π6λ.Μ~κι/) .Ποιλλiινη,. 
Μηκώνη, ij' 'ij Σικυών. 
Μήλης, -ου, δ' β~". Λυ~Ισr." 
Μηλιακός, δ·=Μaλιακός. 
Μηλιός, · 6δος, δ ·=Μαλι6ς. 
Μηλιεύς, ·έως, δ ·=Μαλιεύς. 
Μηλό6ιος, δ' εΙ, τών 30 Tup. ίνΆθήν. 
Μηλό60σις, -ιος, ή ' μΙσr. τών 'QXEσr.v. 
Μηλος, 'ij. νησ. AίycιΙoυ, μΙοι Kυxλιiδ. 
Μήν, Μηvος,δ·πr;ιii'G' βσr.σ.AίΎύπ.oυ. 
Μήν, Μηνός, δ' ή Σsλi)νη ώ, θεό.η, 

ΦΡUΥΙσr. •• 
Μηνας, · δ, δ' Λ~x.!!σr.ιμ. ,ι, Ι χ.ι' 
Μηνιγξ, -ιγΥσς, 71' πόλο x.νfja.' Αφριχ. 
Μήνιος, δ' πο .... "Ηλιeο •. 
Μηνογένης, δ' I'ρ«μμσr.τιxό, ,ι,. 
Μηνόδοτος, δ·Ισr..ρός; ίκNιx?μηδεΙσr.ς; 

Ι Ύλιίπ.η, Άθ1)νών. 
Μηνόδωρος, δ' ίοιτρό, ,ις;ΙΎλύπτ.'Αθ. 
Μηνοφάνης, -ouς,δ ·στρ~ .... Mιθρι/)ιi .... 
Μηνόφιλος, δ' ItotYjOΤ'i), ίκ Δ~μάσκol!. 
ΜοονΙς, -Ιδος, 'iι' ιiντΙ ΜαιονΙς. 
ΜηουανΙα, ή' πόλο Όμδρικ1)ς ιiνΊ ... σr.λ. 
Μηριόνης, -ου, δ·υΙΜόλουίχΚΡΥι ... ης;1 

Πι:t. Διομ -/jeou, Ι Χ.Ι!. 
Μηρόν, ,6' δρ. 'Ινδιών. 
Μήστρα, tι· Ouy. 'EpuoLxOovo,. 
Μήστωρ, -ορος, δ' uΙ. Πιpσ!ω~ Χ.'Α'/-

δpoμίδσr., Ι νόθο uΙ. Πρισίμου Ι x.ιi. 
Μήτα, 'ij ' θυΥ.''Οπλητος;, συζ Αίγβω,. 
Μητι6δοuσα, 'ij' σύζ. Κέκροπας. 
ΜηTlονΙδης, δ' υΙ. fι ιiπoy. Μη.Ιονο, .. 
ΜητΙοχος, δ' uE. Μιλτιιi~οu. 
Μήτις, ·ιδος (-ιος), +,' θtιy. '(!x6σr.νoil 

Χ. Τηθύο., πρώ"'Υί σύζ. Διό,. 
ΜητΙχη, 'ij. Άθην. 4τ,,-Ιpσr.. 
Μή rιxoς, δ=ΜητΙοχος Ι' Α,θΥιν. ιiρX ι

τιχ ... ων. 
ΜητΙων, -ονος, δ' ut:EpeXeιICII" πιi.π. 

Δσr.ιδiλοu. 

Μήτρα, 'ij·=Μήστρα. 
Μητραγ6θης, -ου, δ' "'ρση, "'ι,. 
Μήτρας, ·α, δ (κ. · τρδς)· ΧΙός τι,. 
Μητρο6ότης, -ου, δ' ΠΒρση; τι,. 
Μητρό6ισς, δ' δν. π!)ιητου. 
MητΡΌΔWΡOς, δ' 'i,y. Προχοννήσουlδν. 

φιλοοΙφων Ι χ.!. 
Μητροκλης, -έους, 6' κuν.φιλόσ?φο,. 
Μητρόπολις, -εως, 'ij. κώ. Άκσr.pν:ιν. , 1 

πόλ. θισσσr.λ.Ιπόλ. ΦρυΥΙΟΙ' Ι κ. !. 
MΙγΔWν, -ωνoς,δΌ ... ρσr. .... Σπσr.ρ ... ισr.1:ών. 
ΜΙγκιος, δ' πόλο Ί ... σr.λΙσr.,. 
Μιγώνιον, τ6' xIIIp.vi;aou Kpσr.νιiη,. 
ΜιγωνΤΤις, -ιδος, 'ij. ίπΙθ:Aφρo~Ι ... η,. 
Μιδόειον,τό·πόλ.ΦΡUΥ·ίπΙΣσr.ΤΎσr.ρΙοu. 
ΜΙδαμος, δ' , ιΙ, ... ών U!. ΑΙΥύπτου. 
ΜΙδας, -α, δ' υι. l'o;;/)Iou, βσr.σ.Bρύyων 

, Ι δν. ΦΡtlΎών βσr.σιλ'ων Ι κ.!. 
ΜΙδεο, -11. π6λ: Boιω~ϊσr.,. 
ΜιδέC!, "ι' πόλο 'ΑρτολΙδο,. 

tt" 

ΜΙδεια, 'ij . θυΥ. Φύλσr.ν ... o, Ι =Mιδtα 
ΜΙδοu κρήνη, 'iι' πηΥ'i) ίν ΦρυyΙ~. 
ΜιδυλΙδαι, οί' ίπΙσ. οίΚΟΎ. ΑΙγΙV1)'. 
MΙθαΙKOς.δΌυyyρσr.φ.π.ρΙ μσr.Ύιtpικfj,. 
Μιθρ::lδότης, -oυ,δ'ιiντΙ Μι8ριδότης. 
ΜΙ8ρος,-α( ·ου), δ · θιό •. Πβρσ.,δ-Ηλ ιος. 
Μιθραύστης, 'ου, δ' tιΎ. ΆpμιsνΙ~;. 
Μιθριδ6της, -ου,δΌσr.,ρ.Λuκσr.ονΙ~, κ. 

Kσr.ππσr.δ.Ιδν.δισr.φ.βσr.σ.Πόντoυ[x.ιi. 
Μιθριδ6Τ10Υ, τό' χώ. Γ«λcιτΙσr.,. 
Μιθρίνης, δ' Πίρσης;, σ~τp. Kσr.ππoι!!. 
Mιθρo6apζόνης, -ouς,δ ·Πέρσ.Mάyo,. 
ΜΙκα,'ij·δν.κορσr."Ι~ο, π~ρ' 'Aρισ.?φιiν. 
ΜικΙψας, -ο, δ ' υΙ κ. διιi.!!. Mσr.σινΙσ"oι. 
ΜικΙων, -ωνος, δ·=ΜικκΙων. 
ΜΙκκα, 'iι·=MΙKα. 
Μικκ/ων, ·ωνος, δ' ζωypιiφoς Άθην. 
ΜΙκκος, δ' σοφ~στ'i), σύΥχΡ. Σωκριi .... 
ΜΙκuθος, δ' ()πηρ. Άνσr.'ιλιioυ, .upιiν. 

του ΡηγΙοu Ι κ.ά. 
ΜΙΚυλλος,δ·()ποδημοι .... πσr.ρ& Λoυκισr.ν. 
ΜΙκυλος, δ' δν. πoιη ... oiί ... ινο •• 
ΜΙκων, -ωνσς, δ' πιιρΙφ. ζωΎΡ. Χ. τλύ-

Π"'Tι~ Ι ίπών. ιiρχ. ίν 'AOi)v. Ι x.ιi.. 
M/λaτoς, 'ij' r1ν,! ΜΙλητος. 
Μιλητόπολις. -εως, 'ij . π6λ. )(οσΙοι • . 
ΜΙλητσς, 'ij' π6λ. 1α>νΙοις; Μ. ',Λσίοι, Ι 

Μλ. ~op. Κρi)"l:η, Ι x.1i. 
ΜΙλητσς, δ' uI. 'ΑΧόλλ. χ. ΆρεΙσr.ς ,ιy

Υον. :ΙΙΙν~. 
M/λτaςo -00 δ'eιs"σ(Σλ6ς; 'Σι • . μιχθ . Πλ:ίτ. 
Μιλτιάδης, -ou,δ·υι.Κυψέλοσ,Υ, ,!, .θ;4· 

χη.ΙδπιρΙφ.στpoιτ .ιiν)(oιραιθων·lx.«· 
Μιλ τιόδιο, ,CΙ· fop,'i) θρq:xιiiν πρό; ... ι-

μ'ήΥ }{ιλ'tιιiδοu. 
Μιλτοκύ8ης, -συ, 6' δν. θΡ4χ6, ... ιν~. 
Μιλτώ, -σΟς, 'ij' tι '/.ω .... ρσr. 'Aσπσr.σΙoι. 
Μιλύαι, οΙ' κιi' .... ης; ΛuχΙιχ,. 
Μιλύας, -ου, δ' r1n,A.IiOepd, 'Σι, ,OU 

Δημοσθίνους. 
Μιλυ6ς, -άδος, .,ι· tι ΛυκΙ«. 
Μ/λων, -ωνος, δ' r1θληt'ής; ix Κρό ... ω

'10' Ι κ.!. 
Μ/μας -αντος, δ' υι. ΑΙόλοu Ι βΙ, τών 

Κεν ... οιύρωνl' ι!; τών rΙΎιiντωvl x.ιi . 
ΜΙμνερμος, δ' σr.iιλητ'ή, κ. ποιητ'ής; ίΧ 

KoAOCfWvo; . 
Μιμνόμαχος,δ· Πuθσr.Ύόρ.έχ'rιiρσr.ντος;. 
ΜιναΙα, ή' χώ. E~σr.Ιμ. ΆρcιδΙσr.,. 
ΜιναΤοι, οΙ' lθνα;; 'Apcιι';!ιx;. 
ΜΙνδαρος, 6' '/οιύ«ρχος; l)ποιρτισr.τών. 
ΜΙνθης δρος, ',6' δρ. -Ηλι/)ο,. 
ΜΙνιος, δ' πο .... Λυσι ... σr.νΙσr.,. 
Μινναϊοι, οΙ·=ΜιναΤΟΙ. 
ΜιντΟΟρvαι, σr.Ι· πόλ.Λσr.τΙou ίν ΊτιJtλ . 
Μινύαι, οί' εθνο, ΑίολΙδος; 6'1 Βσιωτίq; 

Ι οΙ Άρyoνσr.ίίτσr.ι. 
Μινύας, -ου, δ' u!. Χριίσου, IΥγον. Πο

σιι/)., πσr.. Όρχομeνοiί, Yβνιiρχ. τών 

Μινυών. 
Μινυ6ς, -6δος, 'ij' Ouy. Μινιίουl 'ij Μι

νυάς γη='ij χώpσr. -τών Μινυών. 
Μινύειος, δ (κ. Μινυήιος)'δ τoίi Μιν.1 

Μιν. 'Ορχομενός (δ ιΙν Boι<ιιτί~) Ι 
ποτ. "Ηλιδ. Ι πο .... θισσσr.λ. 

ΜινυηΙς,-lδος, 'ij·θUΎ.Μιν.,ή Κλυμίνη. 
ΜΙνuτος, δ' ιΙ, .ων πσr.Ιδων ΆμφΙονο, 

Κ. Νιό6τις;. 
Μινώα, 'iι(κ. ·ώη)·ιixρωτ.κ.φpσυρ. tfj, 

}{ΙΎcιpιδo, Ι νησΙ, πλησ. Nισσr.Ισr., Ι 
πόλ ο ΚΡi)tης; Ι x.ιi. 

ΜινωΙδες νησοι, σr.Ι·.ινε~ tώνΚuκλιi.δ. 
M/νως,-WOζ,δ'υI.Διό, κ.ΕΙΙρώπη;;δα:σ. 

Κρi).η,1 ut. Λιιxιiσ ... oυ, lπον. προ
ηΥ., βf%σ. Κρi)-της;. 

Μινώταυρος, 6' .... ρσr..όμoρφo, uΙΠοι
σιφιiη, (out. ΜΙνωοι;). 
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MισγoλoΤδaς"o, δ' Σπαι~τιΙΙτη, τι,. 
Μιογόλoc;,-α, δ' Άθην.,uΙΝ!ΧuσικρΙΙ,l:. 
ΜιογομεναΙ, αιΙ' πόλο θισσαιλΙ-χ,. 
Μισηνόν, '1:6' (κ. Μlσ-)' ό:κρω~ .• σιΙ 

κόλ. 'Ιται).ικΥι, Κα;μπαινΙ-χ,. 
ΜΙοηνος, δ (χ. -νός) ' συnρο:ρο, '0· 

δυσ. Ι πηδαιλιo~x ο; νηό~ ΑΙνιΙου. 
ΜΙτΡα, .". "'οi)ραι~ΙsΆ:ρ:-ο'.π!Χ~ό:DίΡσ . 
Μιτραδότης,-ου, δ'~ Μι8ρο5ότης'l 

ποιμ-ην 'Aa'l:uiyou;;. 
ΜΙΤΡαΤος, δ' Πί.~ση, τι,. 
Μιτρ06ότης,·ου, δ' σα;'ι:Ρ. ΒιθυνΙαι,. 
Μιτυλήνη, .". δλ. ό:-θ6τ Μυτιλήνη. 
ΜΙτυς,-υoc;,δ' ΆΡΥιΤό;;'ι:ι,lποτ.Μαικιδ. 
Μνασόλκας, δ' ίπιoy;.cι:μμα;τoπoι6; Ιχ 

Σικuciινο~. 
Μνασέας,-ou, δ' Άρy.Τo~, npGtx'l:wp 

ΦιλΙππου Ι στραιτ . ΦUικίων Ι •. 4. 
Μνασιγε/των,ονος, δ' Άθην. συΥΥΡ. 
Μνόσινο;, δ (Υ..·σ/νης)·υΙ Οολυδιtlχ. 
Μνόσιππος, δ' σΤΡιn.Λ-χκaaα;ιμονΙων. 
ΜνασΙων, 'ωνος, δ' ~αιΦφaci, '1:1'. 
ΜνοσκΙρης,ου, δ' δ!Χσ. Diρθων. 
Μνοσύριον, '(ό' πόλο Pcieou. 
Μνόσων,·ωνος, δ · "'y .' Eλ~τιΙαι,Φω .. 
ΜνεΟις, ' ιος,δ' ταuροιι~r,ςθ6c.,Α!ΥUπ:'Ι:. 
Μνημοσύνη, ij' θυγ . O~ραινoiί Χ. rfj" 

μΙα; 'tcilv Ψι τoινΙ~Ulν. 
Μνήμων,-ονος, δ ' !!Χτρό, •• ΣΙ~η,. 
Μνησαγόρσς, -ou, δ' aιIyγpcι:cpau. τι;;. 
Mνησαρέτr, -1(δν . τη,. ταΙj>CΙ:;;ΦΡtlν'Jj'. 
Μνησαρχlδης, δ' υ!. IιtV'JjoGtpxoιI, δ 

ΠιιθΟΙΥό9αις . 
Μνήσσρχος, δ' πcι. του ΠιιθαιΎόρου, 

έχ ΣΣμ?ιΙ Ι π'.t .ΕίιριπΙδοu Ι κ . 4. 
Μνησίδημος, δ' ίπώ·ι. 4ρχων Άθην. 
ΜνησιθεΙδης,-ου, Ι ' υί. Μνησιθίου Ι 

ίπων.l1ρχ. ' Αθ. lιΙ;; των 30τυ?έν' Αθ. 
ΜνησΙθεος, δ' Ιαιτρ . .. κωμ. ΠΟΙ. ίν 

Άθήνcιι~ Ι χ. ιi. 
MνησΙKλl'ις,·έoυς, δ' πιριδ. συκοφ.1 

ό:ρχ.ι'l:ίΧτων Προπιιλοιίω\ι Ι κ. /1. 
Mνησ/λεwς, 'ω, δ' υ!. Πολυ4Ξύχου, 

χ. ΦοΙδη,. 
ΜνησΙλοχος, δ' ιΙ, 'tcilv 30 τυρ. Ιν 

'AO'l'jvcιt, Ι χωμ . ποι. Ι κ. 11. 
Μνησιμόχη, .". θυy.Δ~~cι:μ .. "oίι. 
ΜlιησΙμαχoc;, δ' χωμ . Π~Ι. l ίnΟΡΙΟΥΡ. 
Μνησιπτόλεμoc;, δ' Ισ~opιoyρ. παι;/ 

Άντιόχ.φ. 
ΜνησΙφιλος, δ' ιΙ, 'l:cilv ίν Άθήν. ό:ρ-

Χ όντων 1 Iατo~ιoyρ. Ι χ. ιi. 
Μνήστρα, .". μΙαι των Δcιναt4ων. 
Μοογέτης, δ' τύ"cιν . ίν l{ιδύρoι~. 
ΜοδΙονα, .". πόλο Eu~. 'Αρα6ία,. 
Μοδ6γουλλα, τά: πόλ ο Ί-ιδιων . 
ι"\οδ6και, οί' λcι . Άσ \-χτ. Σcιρμ<ttία;,. 
Μόδονος, δ' ποτ . νήσ ο 'lέρν-η;; . 
Μόδρα, τΙΙ· πόλο Φpυyίc:ι;. 
Μό8ων,·ωνος,δ·έπών :τ iJ~MoQuJ'/ . Ix . 4. 
Μοθώνη, 'ij. θυΥ . υίνέιιις; I=Μεδώνη. 
MoTvoς, δ' Π~Τ. Ι"ρμανi« •• 
Μοιραγέτης, δ ' έπί8. Διός. 
Μοίραι, οιί' θ ι)'{. Νυχτό., Κλωθώ, Act

xεoι~, ΙΆ'tfο1tΟ,. 
Μοιριάδης, δ' 'tcilv ' Αθ'ηνσ;Ιω'Ι τ !ς. 
ΜοΤρις, -ιδος ( · ιος), δ ' ~oιo.A!yU'ltl0U 

Ι Γραιμμαιτιχό. Ι κ .4. 
Μο/ριχος, δ' ΚοΡίνθι6ς; ΤΙ~. . 
ΜΟΙΡΟκλt'!ς,·έοuς,ο · των'Αθ·Ρητιiρ .τι,. 
Μοιρώ,·οϋς, .". βλ. Μμρώ . 
ΜοισοΤος, δ' ό:ντί ΜovσαΤος. 
ΜοlσΙα, 'ιι (Χ. MυσΙα)·ίπ:αιρχ .E~~ώlt ·ης; . 
ΜοιοοΙ, οΙ (χ. Μυσο/)' οΙ ,",'ς. τη. 

ίιια;ρχ. ΙΙοισΙαι,. 

ΜολΙνη, .". -Μολιόνη. 
Μολ/ονες, οΙ ·υ!.ΙΙολ ιό'11Ι,Χ ,-ΑΧτορο;. 

Mlσy~' flI~σς-MυΡTιoν 

Μολιόνη, ή' . cιtlζ. -Αχτορο,. 
ΜολιονΙδα ι; οΙ ·=Μολ/ονες. 
Μολ/ων ,'ωνος, δ' ."νΙοχ ο, θυμι5ραιΙου 

Ι υ!. Ε~ρUτοu. 
Μόλο6ρος,δ·παι .στρσιτηΥ . Έπι 'tGt/)at. 
Μολ6εις, -εντΟζ, δ' ποτ. ΒοιιιιτΙαι, . 
Μόλορχος, 6(X" KOς)Ί~ιiνη, ΧΙΙτ.,κι.ι. 

ιιινcϋν. 

Μόλoc;, δ·υ!. -Αριω" ιi/)ιλ.θιιστι1ιυlυ!. 
ΔιυχαιλΙlιιν. , IΥΥον.ΜΙνωο, Ι Χ .4. 

Μολοοο/α,'Ιι( χ.' ΤΤ/Ο)·ίπ:αιρχ.· ΗπεΙ ~oυ. 
Μολοοσ6ς, δ (χ. ·ττός)· ιιι.πυp~oυ χ. 

, Ανa~~μά.χ.,δαισ.ΜολοσσΙοις; lστραιτ. 
Άθη'l):Ιων. lχ.4. 

Μολουρ/ς (-Ιδος)πέτΡα,'Ιι' δρiίχo. Ιν 
Mιyα;~Ιδι. . 

Μολποδ/ο, ή' μΙαι 'tcilv Άμοιζόνων 
θυΥ. Στcιφtlλoυ. 

Μολπ/α, t, . θυΥ. Σχιι/)σ!σοο. 
Μόλπις, ·ι50ς, .". συΥΥραιφιιtl, 'ι:ι,. 
Μολύκρ(ε)ιο, 'ιι' (χ. ·(ε)ιον)· πόλο .. 

λιμ. ΑΙτωλΙοι,. 
Μόλων,·ωνος, δ' ίπών. 4ρχ. Ιν ·Α· 

θ'l'jναιι • . 1 τραιΥ. 6ποχριτή,. 
Μονόχη, 'ιι' Vf)ao. Ίν/)ιCϋν. 
Μονήσιοι, οΙ' Ιθνο, roιAAtCI,. 
Μονήτ(τ)ιον, τό' πόλ.'ΙαιπόδωνΊλλυρ. 
ΜονΙμη, "ι' σtlζ. Μιθ"ι/)σ!τ~u,ίχ'Μιλ'l'jτ. 
Μόνιμος, δ' ΔαιΜ/)αιιμόνιό,τl,ΙΣυραι •• 

φιλόσοφο •. . 
Μ6Υοικος, "ι (Ι<. ΜονοΙκου λιμΙιν, δ)' 

πόλο ALyuO~Ixf), ίν ΊτοιλΙ,. 

Μόνος, δ' των διιπνoσoφιστcϋν τ". 
. Μοργοντ/νη, ",·~MoργόνTloν. 
Μορ'(όντιον, τό' πόλο ΣιχιιλΙαι,Ιιτ6Α. 

ΊτlιιλΙοις;. 

Μορ'(ένTlον τό·-Μοργ6ντιον. 
Μόργητες, οΙ' Ίταιλ. lθνο;. 
Μορζεύς,·έως, rι· βαισ. ΠοιφλαιΥονΙαι,. 
Μοριμινή, "ι' ίπ:αιρχ . Καιππαι/)οχΙαι,. 
Μορινο/, οΙ' Ιθνο, ΒιλΥ. rαιλλΙαι, 
Μόριχος, δ' δν. π:οιμίνο,. 
Μόρσιμος, δ' ΤΡΟΙΥ. It.Οιητ'l'j;;. 
Mbpowv,-wvoc;, δ' δν. δουκόλοο. 
Μόρυς,-υος, δ·υΙ:ΙπποτΙωνοι;ίχΦρυΥ. 
Μόρυχoc;, δ' 'ι:ΡΟΙΥ. ποιητή,. 
Μορφεύς, ·έως, δ' οΙ. -rnvou, βιό, 

όνιΙρων. 

Μορφώ, -οΟς, ofj' Ιπι8. ΆφροδΙΤ7)'. 
MόΡWν,-ωνoς, δ' π:όλ. Δuσι,l:αιvΙ'Χ,. 
Μόσυνοι,οΙ (χ.Μοσύνοικοι)· lθν.Πόν· 
ΜοσχΙνα,'Ιι' Άθην.ποιήτριαι. [τοιι. 
ΜοσχΙων,·ωνος, δ' τραιΥ. ποl.ΙΙαιτρό,. 
Μόσχοι, οΙ' lθνο, ΆσΙαι,. 
Mόσxoς,6·πoι.ιΙ~ιιλ . Ι ό:στρσΑόΥο,lχ . d. 
Μοτ/νη, 'Ιι ·-ΜουτΙνη. ΙλΙαι,. 
Μοτύη,,,,·δ ·ι. Υιιναιιχ. r πόλ.χ.λιμ.Σlχι
ΜοUζουρις, ·ιδος, 'Ιι . πόλο 'Iν/)ιcϋν. 
Μούλιoc;,δΌύζ.'Αγαιμή/)η" θιιy.A~yιι. 
ΜοUμμιος,δ'Ρlιιμ.ιίπαι το,Ιδν. Pωμcι: ίων. 
Μοϋνδα, .". πόλο Βα;ιτιχf), ΊσπαινΙαι •. 
ΜοΟνδος, δ' ποτ. ΛυοιτοινΙοι •. 
ΜουνιχΙσ,"'(χ. ·υχΙο)· ιΙ, 'tcilv λιμ. Πιι
MoυΡ'(ΙOKη,Tι':ρ~oυρ.θΡ4χη,. [ραιιωι;. 
MoUΡUXΙδης, δ' Έλλησπ:όντιό, τι •. 
Μοϋσοι,αιΙ'αιΙ9 θUΥ.Διc..χ .Μν'l)μοσU·/η •. 
ΜουσοΤος,δ .. ι, των Ι'ιΥiντιιιν Ι μυθο· 

λΟΥ. ΠΟΙ., υ!. Ε!ίμόλπ:ου Ι .. 4. 
Μουσ6ριον, τό' δν. ΙταιΙραιι;. .. 
Μουσείον,τό·ναι. ΙΙοιισ6Ν Ι ο!κοΜμη-

μαι π:λησ:Ax~oπόλ. Ι χώ.'Μσ;χιι/)ο·ι. 
ΜΟU.Jικονός, δ' βαισ. Ίν/)ιciιν. 
MoQσoς, δ' yλtlΠΤ7)~ τι,. 
MouoώVIoc;,b·cptAcia.ix 'ru~pTjv. Ι .. Ι. 
ΜovτΙνη,rιΊ~όλ.'ΙταιλΙοι;;lπ:όλ.Ίδ'ΙJΡΙΟΙ'. 
ΜOU1r/νης, ' δ' στραι τ. Κ-χρχ η~oνίων. 
Μόψιον, το' λόφο Χ. πό) .. θa~<;σ;λΙαι,. 

Μοψοπ/α, .". δν . Ά nιx~,. 
Μόψοπος, δ' β!Χσ. Άτ~ιxη,. 
Μόψος. δ' μά.ντι, θισσαιλό, Ι Χ. 4. 
Μόψov έστΙα:ΤΙ πόλις),.,,· πόλο Κιί.ικ . 
ΜυγδονΙα,"'·ίπ:σ;ρχ .Μα;Μ/). Ι χώ.'Φ~ιI · 

yΙαι~ Ι τμημοι ΜΒ)οποτοιμ!σ;ι;. 

ΜύVΔWν,·ωνος,δ(κ.-ώv, ·ωνος)·βοισ. 
Βιδρtlχων Ι βσ;σ. Φ~υyΙcις; Ι Χ. 11. 

Μύδων,-ωνΟζ,δ' ΨρφΟΙ/)ΙΤΥί. lποι. φι-
. λοσόφ. Άρχ ιλά.οιι Ι Χ. /L. 

Μυέκφορις, -ιος, .". πόλο ΑΙΥUπ:τοu. 
Μύης, δ' Πuoθoιyό~βιό, ΤΙ •. 
Μϋ80ς, δ' χήπο, ίν Σιχ.λΙ,. 

Μυία,'Ιι' θΙΙΥ. ΠιιθΟΙΥόρου Ι Χ.4. 
Μυκόλη, 'ιι' δρ. Χ. λόφο. Ίω·IΙσ;,. 
Μυκαλησσός,'Ιι (Χ. -ττός)' πόλο χ. δρ. 

ΒοιωτΙαι,. 
ΜυκερΤνoc;,δ· ιΙι.Χίοπος;, βαισ. ΑΙΥtlπτ. 
Μυκη ναι, αιΙ ·πόλ.' ΑΡΥολ. ,!~ ~αιΆ yαιμιi . 
Μυκηνεύς, δ' υι. Σπctρτωνο" ΙHoνo~ 

Φoρωνιiω,. 
Μυκήνη,"ι' θΙΙΥ: 1vctxou, σΟζ.'Αχίστο-

ρο, lπόλ. Άpyoλ(~o,. 
Μύκοι, οΙ' ΠιρσlΧόν Ιθνο;. 
Μύκονος,t,(χ.-ωνOC;)ΆμΙοιτώνΚuχλά./). 
Muλa/, αιΙ· πόλ ... λιμ. Σιχ«λΙαι,. 
Μύλασ(σ)α, τΙΙ· πόλ •. ΚοιρΙαι, . . 
Μυλόων, · -οντΟζ, δ' ~oτ.'AρχoιδΙoι,. 
Μύλης, .. ητος, δ' υι. AiAayo,. 
ΜυλητΙδαι, οΙ' φαιτμαι Συ?oιxoιισιi~. 
Μύλινcς, δ' rΙΥαι, 'ν ΚρΥιΤΊ/. 
Μύλιττα,ofj' ofj Άφροδ. ποιρ' ΆσσιιpΙoι~ . 
ΜυλλΙας, δ' μαιθ. llιιθαιΥόρ.,Κροτωνιά.· 
ΜUνδος, "ι' πόλο ΚοιρΙαι,. [τη~ . 
Μύνης,·ητoc;,δΌιίι,;.ΒρlσηΙδο"ΙIl Λυρ· 

~ησσol!. 
Μυόν.( ν)ησος, fj·nciA.x. !ixpwt. ΊωνΙαι, 

Ι νησΙ, παιραιλΙων θισσοιλΙσ;, . 
Μυον/οι '#). πόλο Όι,;oλcϋν Λοκρών. 
Μυός δρμοι;. δ' - Άφροδ. δρμος, 

ίπ:Ι τοί) Ά;;αιδ. χόλπου. 

ΜυοΟς, ,οΟντΟζ, "' ·πόλ.ΚοιρΙαι, [ •. ιi . 
Μύρα, τΙΙ' πόλ ο Λιιχ!αι, . 
ΜυρΙονδρος, .". π:όλ . Σιι~Ιαι,. 
ΜυρΙκη,,,, ' vijo. Έ;. υθρίi; θ!Xλiσση~. 
Μυρικοϋς, -οΟντος, δ' ιτόλ. T~ψΣ/)o; . 
MUPIYO,'ij(x. -Ιν ; ν)α) · θυΥ. ΤεUχροu,σύζ . 

Διχρδiνοιι Ι μΙcι: ' Αμσ;ζόνων Ι Χ. 4.1 
πόλο Λ, ήμνου Ι χ. ιi. 

Μ,jρκινος, ." . χώ. 11. πόλο θ;;4 •. 7)'. 
Μύρλειο, .". Πόλ. ΒιθυνΙαι, . 
ΜυρμηκΙδης, δ' Υλύπ:τη, ίχ JιltATjtou . 
Μυρμήκιον, τό' πόλο ΣχυθΙαι,. 
Μύρμηξ,-ηκος,δ·σχόπιλο,ΑΙΥ.πaλGtΥ· 
Μυρμιδόνες,οΙ' ποιλ . ΑίΥινijτοιι μ&τοι ' 

χΥισαιντι, ιl, Φθιώτt~αι. 
Μυρμ ιδόνη,,,,' μΙαι τών 50 Δα;νcιt~ων . 
Μuρμιδ·,j ν,-Cινος,δ · υ!.Διό. χ.E~ρυμι· 

/)oυση~ Ι Κ . 4. 
Μύρος, δ' επών. /Lpx.iv Άθήνοιι,. 
Μύρρα,"" θΙΙΥ. Κινtlροι,ιιή . Ά/)ώνι/)o~ . 
ΜυρρΙνη,-1ι·θυγ.Κ'ΧλλΙ!ΟιΙ,συζ. τιιρ . Ίπ-

πΙcι(ιι!.τoϋΠιιoιστρ·)lδν.έτoιιρ.'κ : ιi. 
ΜυρριvΙδιον, τό·ίιπ:οχορ. τούΜυρρίνη. 
ΜυρρινοΟς ,. οΟντος, δ- δήμο' Α ττιχή, . 
ΜυρσΙλος,δ·δβοισ. Δυ~ων Kαιν/)oιύλη~ Ι 

τόρ_ 'Μιιτιλ1ινη, Ι χ. 4. 
Μύροινος,,,,' = Μυρτούντιον, π6λ. 

· "Ηλι/)ο'. ,. 
Μίίρό.:>ς,δ~οισ . Λue.,παι.Κοινe'.tύλ.I •• 4. 
Μύροων, -ωνος, δ ' δν. πoιμίνo~. 
Μuρ Γ6λη, -1ι ' δν. Ι'ι:οιΙ;;οι, Ι χ. 4. 
ΜυρτΙα, 'Ιι. !ιν. ΆθηνοιΙα;ς;. 
ΜυρτΙλος,δ' υ!. 'ΕρμοUχ .. Κλε<lδούλ,l" 

"'νίοχ · βαισ."Uλιeο;()ίνΟμΙΙοu Ι χωμ. 
. ποιητ. Ι Χ. i. 
Μύρτιον, "ι' IJ't • . 'τοιΙραι,. 



Μύρτιον, ~6' χωρ. θp~x. Xι~σoνήσoυ 
(λΙΥ6μ. Χ. Μυρτωνιον). 

Μύρτις, ·ιος, δ' 'Aρyεί6~ τι,. 
Μύρτις, .ιος, 'ιι' δν. ΠΟΙ"lτρΙαι~. . 
Μυρτδεσσα,fj' μΙαι των lCuμφ . ΆI,Xαι~ . 
Μύρτος, "Ι. ν"lσΙ~ ΑΙΥαιΙου πιλιiyoυ; . 
Μυρτούντιον, τ6' πόλ ο "8λι~0ς; , x.li. 
Μύρτουσ(σ)α, fj ' δρ. ΛιδU"l' . 
Μυρτω,-οϋς,ΤΙ' δν . ΥυναιιΧό; : ~ιυτί~~ 

σόΙ;. Σωxpά.τoιι~ Ι χ . ι. 
ΜυΡτωνlον, τό·=Μύρτιον. 
MU,:>TQOv nέλαγoς,τό ·μl~αι'ύKρή,,,I' 

Χ. E~δoΙαι •. 
MυpτWσloν αΙπος,τ6· .. Μύρτουσα. 
ΜυρW,-οCΊς,fj·ποn'jτρ. ίΧ Bul;otV'l:. ΙΧ.Ι. 
Μύρων,-ωνος,δ'ΠΞρΙφ:Υλόπτη; Ι ,;υρ . 

Σιχυωνό, , Χ. Ι. 

Μυρωνιανό<;, δ' συΥΥραιφl6, ';Ι'. 
ΜυρωνΙδης,δ' στραιτ. 'AO"lv. Ι χ.4. 
Μϋς, Μυός, δ·'πΙσ .τι~ ίΥ KαιpΙαι~lx.ιi. 
ΜuσΙα;-Ij·ίπαιρχ . Μ.' AσΙαι~ Ι -ΜοlσΙα Ι 

θίσι,ΆΡΥολ. Ι έπΙθ. Άρ,;ίμιΙJο, . 
Μύσιος, ι· ΆΡΥΙίό;; τι; φιλο,ινήσαι. 

tiJv Δήμή~pαι Ι ποτ. ΜιισΙαι, Ι χ. Ι. 
Mυal:;(·Ιδoς) οΤα, "ι'=ΜυσΙα 
Μύσκελλος, δ ' υι. "Αλχμον.,' ΑΡΥιία; . 
Μύσκων, 'ωνος, δ' στραι,;. 21υραιχοιι:ι . 
Μυσός, δ')ιiτ.Μιι"ίαι; Ι άΙJlλ.Καιρό. Χ. 

A'J~OU Ι ποτ . ΜιισΙιχ •. 
ΜυστlχΙδης, δ' ίπώμ\ρχ.ίν Άθή"ιχις; . 
Μύσων ,·ωνος,δΊΙ; 7 σoφlίlν,Xηνιιύς; . 
ΜυΤΙλήνη, . 'ιι' θΙΙΥ . Μαιχαιρίω, 11 Πέ· 

λοπο. , πόλο Λί~δoυ. 
Μύτωv,.ωνος,δ·ιιΙ .ΠοσlllJ .χ.ΙΙ:ιιt\λήν. 
Μυχός, . δ' λφ. ΦωχΙlJο,. 
Μωλος, δ·=Μόλος. 
Μwμεμφις, -ιδος, .~ . πόλο A!yδιnoo. 
Μωφι, τό' δ? ΑΙΥύι,",ου . 
Μωφfς, -/δας, δ' ποτ. 'lvlJtιOv. 

Ν 
Να6Va, fι' π6λ. 'Ασιαιτ. Σαιρμαι,;Ιαις;. 
Νόαρδα, 'Ιι. πόλο ΜισοποταιμΙαι, • . 
Nό~αρlς,-Iδoς, ΤΙ·πόλ.' Αριιχν.ίν' AoI(J. 
Ν'J6αρζ6νης, δ' Πιiρσ.στ~αιτ.Δa.ριΙoιι . 
ΝαβαταΤοl, οί·Ιθν.Πετραιίαις;ΆραιδΙαις; . 
ΝaβlανοΙ, οΙ' Ιθνo;Άσιαιτ . Σαιpμ~τΙαι,. 
Νόβις, · ιδος, δ' β~σ. 11 τύρ. Σπά.ΡΤ"l'. 
Νa60υκοδρόσορος,δ'βαισ: ΑσσυρΙων, 

δ ΝαιδοuχοlJονC;σωρ τη. l'ρσιφΤι •. 
Να60υρlανός, δ' ΧσιλlJαιίc;; Μ:ιθημ:ιτ. 
~jaγ6δ}6ά, 'ιι (Χ. ·δινα) ·πόλ . χ . νησ. 

τYί~ Ίν~ΙKYίς; Ί'ιχπροδά.νης;. 
N6γαρa, -/j' πόλ .. Ί·,~ιων (λ-Υομ. !λ· 

λω~ Διονuσόπολ t, κ . Νύσσσι). 
Ν6γιδος, ΤΙ· π6λ.μΕτ . ΚιΙικ.χ. Παιμφυλ. 
Ν6ζαδα, i( πόλο Mη~ί:ι;. 
Ναζιανζός, 'Ιι. πόλ ο ΚιχππαιlJ. ('ιι πρ6-r. 

Διοχαιισά.ριισι). 
Να8ώ, .". νoμό~ ΠτολιμαιΙου. 
NαΤς,~Ιδoς, 'i;'νUμφ.δδi των,Ν αι'ίιJι.lθυy. 

Ζήθ?!) Ι μΙαι ΝΙGt)t~ών Ι Κ. Ι. 
Ναϊσσός,ΤΙ(κ.Ν6ϊσσος)·πόλ.ΜοισΙαι,. 
Νακόλεια, 'ιι πόλο Φι;tιyΙσι;;. 
Νάλιφος, δ' ποτ. Άρκ~~Ιa.,. 
Νάμαδος, δ' ποτ . 'Ivttciiv. 
ΝαμνΤταl, οΙ·18ν . AouyIJOtιy.roιnIoι,. 
Nάννaκo" δ' βαισ. ΦρtιyΙιx.. [νώ. 
ΝαννάΡlοντό(χ . .Νάνν lον)·()πι;χ .Ναν
Ναννω,·οσς, 'Ι)'ιίιίλ 'ΥίτρΙ"φ/λ.Μ φνίρμ. 
Νάνας, δ (Χ. ~νoς χ. ΝάνΥος) ·βαιο. 

Γσιλαι~c!ίν. 

N6ξιaς, 'δ' υι.Πολ'μωνο., βσισ. Kσtpaν. 
Ν6ξας, 6' υι. ''κvlJuμΙωνο,. 'ι 
Ν6ξας, f/'JlIot Κu1tλιiΙJ.1 πόλ.ΣιχιλΙσι,. 
Ν60κλος, δ' .r, ~ιJν tιtwv KόlJρoυ. 

ΜύΡΤΙΟΥ - Ηcστοplδιιc; 

Νάπαρις, -ιος, δ' ΠO~. ΣχυθΙαι • . 
Ν6ρ, Ναρός, δ (Κ. Νάρνος)' ΠO~. 

ΌμISΡΙΧή. ίν Ί~αιλΙ(J. 
Ναράγαρα, ~ά.. πόλο 'Αφριχή • • 
Ναρ&:ιν, ·ωνος, tι (Κ. Νάρβων)' πόλο 

Νσι"δωνιχΥί, l·αιλλΙσι~. 
ΝαΡ6ωνΤτις, -ιδος, "'·ίltαι~x.ΓαιλλΙαις;. 
Νσρθ6κιον δρος, τό·δρ.χ.πόλ.Φθιώτ. 
Ναρ8ηκΙς,-Ιδος,ΤΙ'νησΙς; πλ'ljσ . Σά.μοu. 
Ναρκατας, δ' tιι.Bά.χxoυ, ΧτΙτωρ νσιοϋ 

'Αθηνα. ίν ' "8λιlJι . 
Νάρκισσος, δ· · υι. Κ'ίφισοϋ Χ. νuμφ"lς; 

ΛeιριόΠ1j~ . 
ΝapνΙα,1ι 'ή Π8ΡΙ τόν NCΙρνoνΌμδριxή. 
Ν6ρνος, 6 ' =Νάρ. 
Ναρύι<η, tι (Χ. Νόρυκος Χ. Ν6ρυξ) ' 

πόλο Όl;ολwν Λοχρων . 
ΝσρυκΙδας, δ' ιιι. Δαιμιχρδτου. 
Νόρων, -ωνος, δ' ποτ . Δ!XλμσιτΙ~, . 
N6σaλα, 'Ιι. vf,o. Έγυθρ θΙΧλά::ισης;. 
Naσάμων, ·ωνος, δ' υ ι. Άμφιθίμι-

δο, Χ. ΤριτaινΙlJο~. 
Ν-::σαμωνες, οΙ' lθνο; Ά:pι;ιxYί~ . 
Ναοικας, -δ, δ ' δν. Ρωμa. ί ω'" 

Νόσος, iι'=Νησος Ι νήσο Ό?~υΎΙαι, 
έ 'Ι Συραιχουσσιι,. 

Νόστος, -σ, δ' Πuθa.-Υ6'F8ιός; ~ι,. 
Ν6στης, -ου, δ ' υΙ . Ν?μΙο'IΟ;, 4ρχ. 

τιίιν ίν ΤΡΙ;ΙCJ ' KσιρCΊΊν. 
Νστίσων, -ωνος, 6' ποτ . 'Αχuληtαι;. 
Ναίιορις, '1). πόλο ΆσιΙΧΤ. ΣαιρμαιΤΙ!1" 
Νcύ60Ρον, τ6·ltόλ.E~pωπ.~!1γμαιτ Ιαι •. 
Ναυ6σλεΤς, οΙ ' χώ. ΦωχΙδο,. 
Ναυ60λΙδης,δ'ΙΙ ι.Ν ιxυιJ6λ.,δ"lφι τ .lx.~. 
ΝαύβαλΟζ, δ' βσισ. ΦωχΙIJc;., παι. Άρ-

· Υον. ΊφΙτου Ι χ . ι. 
ΝOuΚλεΙδας, -α, δ' ι/, τwν Έφό~Cllν 

Σιtiρτη, Ι Πλαιταoιaυ, 'tt;; Ι Χ . ι . 
Ναυκλης, -έους, δ' σ~ραιτ.Λαιxιδαιιμ. 
Νaϋκλος, δ' ι/. 'twv υι. KdlJpc;~. 
ΝΟ.Jκράτης, -ους, δ' υΙ ΔαιμοτΙμου, 

δχ Σιχυωνο • . 
Νούκρατις, ·εως (Χ. -ιος), "ι' π6λ. ,πΙ 

tOU ΔΗ τιχ ΑίΥUπτοu. 

Naυκύδης, -ους, δ' πι?Ιφ. Υλuπ~'Ij' 
έε · • ΑΙ;Υου., ιilJελ. ΠoλυxλIΙ~oυ. 

Ναύλοχος, δ' πόλ .θρq.χη,Ι· λφ.Σιχιλ. 
Νούπακτος, "ι' πόλ.χ.λιμ.Λοχρ.'ΟCολ. 
ΝαυπλΙο, 1ι. πόλ.χ.λιμ,' ΑΡΥολ.χόλπου. 
NcLIn λιόδης, ·ου,δ·υι.Ναιυπλ. ,δΠρι;t~. 
Ναύπλιος, δ' υ Ι. ΠοOlιlJ. χ. Δαιναιt~ο. 

Άμυμών"l' Ι Χ. ~. 
Ναύπορτον, -τό' πόλο ΠαιννονΙιι:,. 
Νaυσιγένης, -ους, δ·ίπών.Ιρχ.ίνΆθ. 
Ναυσι8όη, ΤΙ· μΙοι 'tWv Ν1jγηΙlJων. 
ΝauσΙ80ας, δ' υΙ.1l0σιιlJ .χ. ΠιριδοΙαις;, 

βαισ. Φαιιάχ'ων ΙυΙ:Οδυσ. χ. Καιλυψ, 
Νουσικόα, ." . θΙΙ-Υ. βαισ. Φαιιιixaιν ΆΑ· 

χιν6ου Χ. Άρή~"I'. 
ΝαυσικλεΙδης, -ου, δ' ΠΟL'Ij~ή •• 
Ναυσlκλης, -έouς, δ' ~ραι~. Άθ'Jjν. 
Νaυσικράτης, -ους, δ' p'l'jtwp ~I' " 

Εύ60Ιαι;; Ι 6ROΧΡ, χωμφlJιων Ι χ.4. 
Ναυσικύδης, -ους, δ' ιiλφΙ~Qπιίιλ'l'j;; 

τι;; .;~ 'Αθηνων. 
ΝouC'ιμάχη, iI ·πλαισ-ι.δν:ιtαιρ" Αριστοφ. 
Νaυσίμαχος, δ' ίπών. 4ρχ. ίν Άθήν. 
Nαuσιμέδων, -ον τος, δ' υι. ΝαιυπλΙ-

00, ιiδ.λ. ΠσιλσιμήlJου,. 
ΝaυσΙνlκος, δ' έπών. 4ρχ. iv 'Άθήν . . 
Naua/vooς, δ' υΙ 'OlJuO. χ. Καιλυψοίί. 

iι ΚΙρχ"l., ιiIJIλ. l\'oιuotBdou. 
NαυaΙστα8μoς.δlx.Nαύστα8μo,ν,~6)· 

δρμητήριον Ktιpηναιϊxη, ίν Atf)u'lj. 
Nc;lόταKO, -τCΙ· πόλ ο Σo:y~ιαιyYί •• 
Naυτεϋςί 6' ιΙ, -των Φαιιιixων. 
Νέα, ή (Χ. Νέαl, αι!)· vfjo. παιρ« ~ήν 
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ΛΥίμνον Ι <ιφου? ΜιισΙσις;. 
Νέαl80ς, δ' ποτ. Ί~a.λΙ~~. 
ΝέαιΡα, ΤΙ · νυμφη τι~ , θυΥ. Π'Ι)ι;έω;; 

Ι θυy.Στ~ιιμόνo, Ι θυy.Nι~ιJηι;; ,χ.Ι . 
Νέαιχμος, δ' έπώ·ι. ~~χ. 1'/ Άθήνιχις; . 
Ν;:σνδρεια, ή (Χ . · Ια, Κ. Νε6νδριον, 

τό)' Χώ. ΑίολΙlJο;. 
Νεόν8ης, -ους, δ' ρήτ. έκ ΚυζΙκου . 
Νέαν80ς, δ' υί . llt'ttOΙXou, έχ ΛΙσ60ΙΙ. 
Νεάπολιc, ·εως, fj' πόλο Ί tσιλ.lπόλ. Χ. 

λψ. Μαικ_δ , πόλο ΚολχΙlJο, Ι χ. ιi . 
Νέαρχας, δ' ναι~ρχo; Μ.' Aλ~. Ι τυρ. 

"Ηλιδο, , χ.Ι. 
ΝεβρΙς, -Ιcος, "ι' δν. 1J0Uλ1j •. 
Νέβρlσσα, tι (Χ. Ν6βρ-)' πόλο Bαtι τι· 

xη~ '1σπσινΙαι,. 
Νε6ροφόνη, Υι'νυμφη,συν-ι:ροφ.' Α ρτΕμ. 
Νεβροφόνας, δ' υι.'Iά.σ . χ:rφιπύλ ης . 
Νέδα, 1ι'νUμφη,θΙΙΥ:!JΚ8.IΠΟt.. Μ~σQην . 
ΝεδουσΙα, ΤΙ· ιίπΙθ. 'Aθην~,. 
Νέδων, -οντΟζ, δ ' ποτ . χ.πόλ .Μεσοην . 
.Νειλι::ύς, δ' βλ. Νηλεύς. 
Νειλόπολις, · εως, f,' πόλο AiYUIttGIJ . 
ΝεΤλας, δ ' πa~Ιφ. ποτ . AtyuIttou. 
Νειτητις, . ιδος, i( θυ-Υ. 6α::ι. Αίγύ-

Ttt~1J -Aitp iou. 
Nειcooπoλις, -εως, ΤΙ· π~oάστειoν Ά· 

λaξαιγ~ρ: ίa.ς . 

Νεχτόνοβις. - ιΟΟ<;, δ (χ. Νεκτανε

βός)' βa.σ. Αίγύπτοιι . 
Νεκώς, -ώ, δ' r.~ . Χ. υι. Ψο:μμ1jΤΙχ,οu , 

β'Jtσ. Α ίΥύπτου. 
ΝελαΤδος, -α,δ·'Ολuμπι?ν.i~ΉλιlJος. 
Nέμaυσoς, -/j ' πόλ ο No:pt)wv. Γοιλλι..;. 
Νεμέα, 'Ι, ' χωρ. Άρyoλί~o;;. 
Νέμεό. τιJι (Χ. · εlO) · Ιορ,;αιΙ χ. ιiYΦ'lε; 

ίν Νaμί(J. 

Νεμεός, · 6δος, ΤΙ ·δν.'~αιΙραι, ίν' ΑθΤι ·l. 
, δν. αι~λητpΙαι. Ι χ.Ι . 

Νέμειον, τόΎαι .ΝιμαιΙοιιΔιό;;ένΛοχρίδ. 
Νεμεσιανός, b'KotPX"llJdyttj\; ποιητή\; . 
Νς;μέσlος, δ' ίπΙ::ιχοπο\; Έμέση,. 
Νέμεσις, -εως,iι(Ιλλω;; 'Αδράστεια)' 

θtιy . Νυχτό, Κ. Έρέδου;;. 

Νε060ύλη, fj' θυΥ. Λυxά.μδotι, μνησττι 
Άρχιλόχου. 

Νεοκοισ6ρεlα, t,. n6λ.ί1i,αιΡχ.Πόν.οιι. 
ΝεοκλεΙδης, -ου, 6" Αθην.ρή-ι:ωρIΜσι· 

θημ!1-ι;txό\; τι\:. ' 
Νεοκλης, έουζ, δ' πσι. θ_μισ.οχλ,οu; 

. Ι Βοιώταιρχ ο. Ι χ.Ι. 
Νεόκριτος, δ' lluOoιyC;pst1;; τι;; Άθην. 
ΝεολαΤδας, '0, δ (!ι...-.Qδας)· υί . Προ

,ίνotι, Άρχά.;;. 

Νεόμηρις, -ε ως, tι'μΙαι τιfνNηί>ηΙ~ων. 
Νέον τεΤχος, τό' πόλ ο M'oλ.ίιuν έ,Μιι' 

oCq. Ι φ~oυρ. θ;.ιfκη,. 
Νεοπτολέμεια,toi'~ο?τiJΔaλφιiίν πρό, 

..,;ιμ'ήν Ν_οπτολβμοιι. 

Νεοπτόλεμος, δ (Ι)"λω; Πύρρος)' ιιί. 
Άχιλλίω;; Χ. ΔψδαιμεΙ~IΡαιc; . Μολ· 
λοσσων Ι στρa.τ. Μ. Άλ.ε. Ι χ.Ι. 

Νεόχαβις, ΙΟζ, δ' ΠΟ:. τού β~σ. Aiyu-
. πτotι Βοχχόριδο.; 

Νέπετα, 'ιι (χ . Νέπιτσ)·πόλ.ΤυρρηνΙαι;;. 
Νέρlον, .ό· άχρωτ. Ταιρραιχων:Ισπαιν. 
ΝεΡούίοl, 01' .εθνο; ΒελΥ.Ι'αιλ>'Ιιχ;;. 
Νέρων, -ωνος; δ' Ρωμ. a.υτοχρά.τωρ. 
Νέσος, δ·=Νέσσος • . 
Νέσσος,δ·Βι;;τωνΚενταιύρ.:=Νέστος . 
Νέσσων. -ωνος, δ' υι. θaσσσιλc;υ. 
Νεσσωγίς, ·/δος, i( δν. θ_σσιxλΙ~;; Ι 

, Νεσσ- λΙμνη' πλησΙιιν A~pIoo"l' . 
ΝεσταΤοl, (11· Εθνο;; ΊλλυρΙσις; . 
.Νεοτάνη, '1). χιίιμ'lt~Αρ)tαιIJΙαι,. 
Νέστιοι, ΟΙΌίχουν ••• πιρΙ 'tcvNιiotov. 
Nεaτoρ/δης,δ ·υΙ.Nίσ.oρ . ,' Α ντ ίλοχ, ο;. 
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Νέστος, 6 (χ .Νέσσος)· οι:ωχιαινοίί Χ. 
Tηθύo~ Ι ποτ. θρ4χ1j,. 

Νέστωρ, .ορος, δ' tι!.Nτιλ'~,βαισ.Πύ-
λοο Ι ποι τιτή, ίΧ ΛοχΙαι, Ι κ.4. 

ΝευρΙς, -Ιδος, ή·χώ.Νιοριi)νΙν1)κοθΙIJ' 
ΝευροΙ, οΙ ' 1)XtιθΙXόν 18νο,. 
Νευρώδη δρη, τιi' δρ. 1:ιχlλΙιι,. 
ΝεφαλΙων, -ωνος, δ' tιΙ ΙΙΙΙ ,ωο,. 
Νεφέλη, ή' σύζ . • Aθιiμαtν1:o~ , μ-ή . ΦρΙ-

~Otι κ. ·Ελλ1j~lμ-ή. Kινταιύ~ω,lχlιl~. 
ΠYIλΙOtι Ι Χ. ιl. 

Νέφθυς, ·υο., ή' θtιy. Διό, κ. ·Ηραι-; Τι 
Ρέαι •• θε χ AίytιπτΙων. 

Νέφος, δ·tιΙ·Ηρο:κλ.χ.θισπιi~ο, Π~ αι· 
,ι"αι,. 

Νεχραίοι, οΙ' Ιθνο;; Ί~ιων. 
Νέων, -ωνος, δ' στραιτ. των ΙΙΙtιpΙlιlν, 

Λο:κεδαιιμόν.I ΙΙΙισοΥιν . , πριiχτωρΦι· 
λ!ππOtι . 

Νέων, -ωνος, ή (κ . Νεωνες, οΙ) · πόλ. 
ΦωκΙ~o;. 

Νήαιθος, δ ' «ντΙ Νέα&ς. 
ΝηΤθ, t,. ή ΆθYIνιi παιρ' AΙytιπτΙoι,. 
Νήιον, τό' δρ. Ίθιiy.Yι' . 
ΝηΙς, ·Ιδος, ή' «ντί ΝαΤς. 
Νήιτος, η, ΟΥ" δ τη, NηΙ~o, Ι Νήιται 

Πύλαι=μΙ!Χ των7πυλων ί,lJijΙαιι,. 
Νηλείδης, ·ου, δ' υΙ Τι ιiπ6y. Νηλίω,. 
Νηλεύς, -έως, δ' υΙ . Πoσιιδ.κ.TYI~oίl" 

«~ελ. ΠελΙoυ ~υΙ . Κόδρουlφιλόa.1 κ. 
. cl·IΠQτ .Ε·j60Ιαι, . . 

Νηληιόδης, δ·=ΝηλεΙδης. 
Νηλη 'ς, · Ιδος,'ij ·θυΥ .ΝYjλίω" ή ΠΥΙγώ. 
ΝηλΙο, 1, ' πόλο θιττο:λQμαιΥν1jσΙαι,. 
Νηλω, -00<;, 'ij. μΙαι των Aavo:tewv. 
Νημερτής, -οΟς, -Ιj'μΙαι τ/i)νΝYj~YjΙδων. 
ΝηρεΤς, ·Ιδος, -1)' βλ. ΝηρηΙς. 
Νηρεύς, ·έως, 6' υΙ ΠόντOtι κ.l'η"παι . 

50 θυyo:τίρlιlν, 1:ων Ν1jf-YjΙδω ·l. 
ΝηρηΙς, -Ιδος, ή' θυΥ. NYI~ίω~ κ. Δω-

μδο,1 NηρηΙδες,αιΙ ·5Qθυy.NYI"ίω,. 
Νήρικος, ή' πόλ. AauxiIιo~. 
ΝηρΙς, -Ιδος, ή' κώ: ΑΡΥολ. η Kaoo1jV. 
Νήριτον, τό' δρ. 'Ieιix1j,. 
Νήριτος, δ' υι. lltapaAciou, οΙχιοτ'ι, 

ΊθiΚ1)'. 
ΝησαΙα, ή·-ΝιοοΙα. 
ΝησαΙη, -Ij' μΙαι 1:ων N1jP1jtIιwv. 
Νησιώτης, 6' δ Υλύπτη, ΚριτΙαι, . 
Νησώ, -00<;, "ι ' μΙαι των ΝηΡ1jΙδων 
ΝηφαλΙων, · ωνος, δ·=ΝεφαλΙων. 
Νl')φος, 6·-Νέφος . 
ΝΙ6aρος, 6' δρ .• A"μινΙαι~ . 
ΝίνειΡ, -ειρος, δ' ιιοτ. Άφριχη,. 
ΝΙνειρα μητρόπολις, -Ιι' πόλο rotttoo-

λΙαι, ίν Άφρικ~ . 
ΝΙνρητες, οΙ(χ.Νινρτται)· Ιθνο, Άφρ. 
ΝινρΤνος, δ' ρωμαιϊκc;~ δνομσι . 
ΝΙνρος, δ' «ρχιοτριχΤΥιΥΟ' ΡlιιμιιΙών. 
Νικανόρα, "ι' oύ~:Eχι~ Ιμoυ, μij .'ΑΥαι· 

otxHQII" ίΧ 1:ιχυΦνο;. 
ΝΙΚΟνόρας"ou,δ·ΙΙΙιοσijνιό. τι"rραιμ

μαιτιυ, Χ. οοφιοτή; 'Ae1jY. Ι •. 4. 
ΝΙκαια, 1,' θυΥ. Άν~ιπιiτρoυ lδν . διαιφ. 

πόλ . (8ιθυν .• ΛΙΥυ;;!οι;.·Ινtιων χλπ.) 
Ι φ;;ούρ. πλ1jοΙον θι;;μοπυλων . 

ΝικαΙνετος, δ' ίΠΙΥραιμμαιτ . ~ΆI5~-Ijρ. 
NΙKόνδρa,"ι' Ιίριιιι τοίιίνΔωδώνΊι μαιν· 

ΤΙΙOtι Ι x.cl. 
ΝΙκονδρος, δ' υΙ βιιο . 1:nciptη, Χαιρι

λιχου Ι Ιαιτρό" fραιμμαι1:ιχό; Ι χ.4. 
ΝικόνωΡ, -ορος, δ' 01:Ραιτ. Χαιόνων ,l 

στραι1:. ιιι: λλ~ Ι rραιμμαιτ. χ.4. 
Νι καρέ τη, ofj' δν. διαιφ. ΥΙινο:ιχων. 
NΙKaρxoς,δ' 'Ae1jv.ouxoιpctY1:1j' Ι 'Αρ· 

: xιi, 1:Ι, Ι χ. 4. . 
NΙKOOlπoλις,-ιδoc;,"ι' μΙαι 1:ιh OUI; •• I· 

M6eoς ....... 1 

λΙ!t.τΟ!) 'Αμόντου, μij. 8ιοοαιλονΙχ. 
ΝΙκοσος, δ' των ΙΙΙΙΥΙΙ;;'1ιΝ ΤΙ,. 
Νικόσυ) ος. δ' ΌλυμπιονΙΧ. ίχ- Pόδou. 
Νικοτόριον, τό' δρ. 'ΑσσυρΙαι, . 
ΝικότωΡ,-Ορος, δ' 6 βαιο. 1:iAIIl,"". 
NΙKη,~·θυy.I1:υyό, •. Πιiλλαιντoc Ι μΙαι 

τΑν eIolttιiIι8ty. 
Νικήρατος,δ· πσι. το!)α~αι1:.ΝιIlΙου · 1 υι. 

ΝικΙο;υ Ι ίπών. 4ρχ8tνΆ$'ην. Ι χ.4. 
Νικήτης, δ' ιiντΙ Νικήτας, !αιτ~ τι, . 
Νικηφόρα, ή' ίπΙθ. Ά,ρσδΙτη • . 
Νικηφόριον, τό' πόλο Χ. φροόρ. ΙΙΙισο, 

ποτ .• "ι Iί~τι"oν Λιοντόπολι,. 
Νικηφόριος, δ' ίπΙθ. Διό,. 
Νικιόδης,δ' υι. ΝιΧΙου, 'AeηvιItOC. 
NΙKΙας,-loυ,δ·υ!.Nιxηριiτoυ:ίπών.4~χ . 

ίν Άθ. Ι r;IIIYPιi,o, Άθην. Ι x.C1. 
ΝικΙππη,-Ij 'μΙCΙΙΤ/i)ν eaontciIι.18uy. Π'λο-

πο,. μ"ι. E~uαe.III' Ι χ. 4. 
NΙKιπnoς,6' 1:ύρ. τιι, vijoou Kιi Ι •. 4. 
Νικοδούλη,ofj' ψιυδών. ουπραιφ. τινό,. 
Νικόδαμος,6'ΥλύΚ1:1j,1:ι,ίχΙΙΙο:ινciλQυ. 
NΙKό~ημoς, δ·ίπών. clpx. 'A01jY. Ι Χ. cl. 
ΝικοδΙκη, "ι' δν. ΆθηναιΙαι,. 
Νικόδρομος, 6·υΙ:Η"αιχλ. Χ. θιoπιctδ. 

ΝΙχη, Ι Alytvijt1j; τι, Ι Χ . 4. 
NIKCδωρoq,b' ίπών. clpx:Ae •. 1 πύlΊ1:η, 

ίχ ΜαιντινιΙο:,. 

Νικοθόη, 1, ' μΙcιι τών 'ιί,.πυιών. 
NΙKOKλl'ις,-έouς, δ' iniliv.clpX: Α8ην.1 

τόρ.Κόπροο l ·τόρ.Σιχυωνο, Ι Χ. Ι. 
NΙKOKρότης,·oUς,δ: ίπών. 4ρχ.'A.θYjν. 
N'KOKρtων,6' βιιο. Σοιλιιμtνο;ΚύπΡΟU. 
Νικολόδας,-a,δ·uι. NιχOλιioυ, lΙιιθιο-

νΙχη, ίΧ ΚορΙνθου. 

NΙKOλαΤδaς,-α, δ' ΨαιΡCιιντΤν6, τι,. 
Νικόλαος,6(χ.Νικόλεως,χ.·λας)· παι. 

χ. υΙ 1:nOΙP1:LcitOII Boύλιδo~. 
Νικόλοχος, δ' ναιόo:~χ. Σπαιρτιαιτων 
ΝικομαχΙδης,-ου, δ' ΆθηναιΤό, τι,.υΙ. 

Νιχομιχχου . 

Νικόμαχος,δ' υ Ι.Μαι Χ ciovo,.Ia1:pt;poιo. 
Φιρ/i)νΙίπών .IίΡΧ .· Ae.l~wypciιp · lx.I. 

Νικομήδεια, ' ij' πόλο 8ιθυνΙσι,. 
Νικομήδης,-ouς,δ·υΙ . βιισ.Σπciγ1:.Κλι· 

ομl5ρότ.Ιπαι. ΆΡΙΟ1:0μ Ιδν. βαιοιλίων 
8ι8υνΙσι, Ι Χ . cl. 

Νικ6πολις,-εως,Υϊπόλ.'ΗπιΙρου χ.Ά
χιιρν.lκ6λ. Άρμιν." πόλ . ΑίΥ' Ι x.cl. 

Νικοστρότη,"ι·μή. E\jcivIιpou Ι '~oιΙ ;. αι 
Άθ1jν. Ι χ . 4. 

Νικόστρατος,δ' υι. ΙΙΙνιλ.Χ. ΈΗνη, Ι 
οτ"αιτ: Aθην.lίπών.4ρχ.Ιζωyρ.lx.~. 

Νικοτέλεια, "ι' μij. ΆριoτoμίνoIι~. 
NΙKOτέλης,·ouς,δ· ίπών. clpx. ΆθΥιν. Ι 

δισιl5.0Ι~οπό1:1j' ίΧ ΚορΙνθου Ι Χ. cl. 
NΙKoφόνης,6'Άρχιi, 1:Ι, ίχ ΙΙΙΙΥαιλοπ. 
Νικ6φημος,6' iniliv.clPX.'A91)v. Ι Χ. cl. 
NΙKoφWν,-ωντoς. δ' χωμ. ΚΟΙ. Ι Χ. Ι. 
ΝΙκυλλα, ij' δν. yoνcιιx6,. 
Νικώ, -00<;, -Ij' δlιιΙS. '1:αιΙραι ίχ 1:ιiμoυ. 
ΝΙκων ,6 ·ίπών.Ιρχ.' Α91)ν.lθηl5αιΤό, 1:Ι; . 
ΝικωνΙα, 'fι (χ. NIKQvIOV, 1:ό)·πόλ. Εύ-

ρ_ο }:cιρμCΙ1:Ιαι,. 

NΙKων!δaς, -α, 6' θιαααιλό, τι,. 
NινΕUΉ, "ιΌ βλ. ΝΤνος. 
Νιν/ο, -Ij' πόλ •. Διιλμαι1:ΙCΙΙ," 
ΝΤνος, 6' υΙ BijAou, ΡCιισ. ΆσOtιρΙων. 
ΝΤνος,-Ij·πόλ.· AoαυρΙΙΙ,IKόλ.Bαtl5υλων. 
Nινύac;,δΌΙ.NΙνoo x.ZaIitpιiIit'OC, βαισ. 

• ΑααυρΙcιι,. [γωνίlll, . 

Νιόδη,"ι·θοτ. TCllντιiλoυx.ΔΙςl θυΥ.ΦΟ
Νιρεύς,-tως,6.ul.ΧιiΡοκocχ.Άτλαιtac, 

ix Ζύμ1j,. 
Nlσa, -Ι) (Χ; Nlσσa)' .6λ. BoI.τ/cι,. 
Nlooια."ι(x.-αlo)·πόλ.lbycιpΙδoc Ι χ •• 

IIΙZPYIιzvfj,. 

ΝισοΤον πεδlον, τό' πιδιdt, Μ1jδΙαι,. 
ΝιοαΤος, δ'τύ;;ρ"νο" δισιδ. (ί!νσΠότη,. 
ΝΙσιdις, -εως, "ι' πόλ: ΙΙΙιΥδονΙαι,. 
Ντσος, δ' υΙ. βιιο. '.A:tttx. ΠαινδΙονο;. 

παι. 1:Χύλλιι,. βιισ. ΙΙsyιi .. lllν . 
ΝΙσοα, 4j'=NToo, 
ΝισίιΡε:ΙΚ;,-Ιως, δ' ηΙθ. lloOIt~Wvl!~ . 
Νίσ,:ιρος, 4j' νησο, ΑΙΥαιΙοΙι, μ/ο: τ/i)'1 

Σπορcieων Ι πόλ ο vijooo Καιρπ::ίθοο. 
NlτήΤις,· εως,'Iι·θυy.l5oιo .AΙyύ:Aιtρ.Ιoυ . 
Νιτιόδρινες, οι · εθνο, ro:nIιI'. ' 
Νιτρ!σ, 'ιι' Ιχ. -/αι, αιΙ)' πόλ ΑΙΥόπτου. 
NΙτώplCρις, -ιος, ή' oύ~. Νο:I50υχοδ?· 

νό\:lο;;ο, Il5αιο(λ. ΑΙΥύΠΤιϊυ. 
Νιφότης, δ' 01:pat.napo/i)v :δρ:Αρμι·l . 
ΝΙψο, 'ij. πόλο ~γιf.I('Iί'. 
NιψaΤoι, 01' Ιθνό, epcfKη,. 
Nόaρoς, δ' ΠΟ1:. rI~Iio:vIoι,. 
Νοήμων, -ονος, δ' υι. ΦρονΙμοο ie 

'1θiχη, Ι Χ. cl. 
Νόης, ·ou, δ' ποτ. θΡ4χη,. 
Νόθων, 'ωνος, 6' Έριτριιύ, τι" παι . 

ΑΙοχ/νοο. 

ΝοΤνα, "ι' πόλο ΊσπαινΙαι,. 
Νομόδες, οι' ΟΙ μή lχον1:Ι' μ6νιμQν 

διαιμον'ιν βοοχοΙ ποιμνΙων 10Ι xci"t. 
ΝουμιδΙαι,. 

Νομαδική, ofj' tι ΝουμιδΙαι. 
ΝομαΙα, ofj. δν. ποιμινΙδο,. 
Νομαντlα, ofj. πολ. ΤσιρραιΧ."ΙσιωινΙcII,. 
Νομός, -άδος, 6' δ xci1:. ΝΟΙιμlδΙ.,. 
Νομός, -δ, 6'=Νouμδς. 
Νομήτωρ, -ορος, δ·-Νouμήτωρ. 
ΝομΙα, "ι' νύμφη Άρxαι~Ιαι,. 
Νόμία δρη, 1:ιi' ίν 'ΑρχαιδΙ,. 
Νόμιος, δ' 'πΙθ:Απόλλ'l'πΙ8. Ίρμ,σ. 
ΝομιστήρlOν, 1:ό' Μλ, Γιr-μαινΙαι,. 
Νομlων, -ονος, δ' παι. ΆμφιμΙΙΙχου. 
Νόννος, δ' ΑΙΥύπτιο, Itot1jt-lj,. 
ΝοσσΙς, -!δος, '-Iι 'rtotij1:ptot iXΛoxp/i)v. 
Νότιον, 1:6' πόλο Χ. ιixρωτ. ΑΙολΙδο,. 
Νότος, δ' υΙ 'ΑΟ1:ΡαιΙοιι χ. Ήoϊl, 
Νότou κέρας, 1:6' ΙΙΧΡ.1:. 'A,p~ICiI,. 
NoOδaι, οι' λαι. 'Aιpptxfj,. 
ΝΜlον, τό' π6λ. -HAIIιoc. 
ΝouκερΙα, ή' δν. δύο π6λ. '1ταιλΙαι,. 
Νούμδς ΠομπΙλιος, δ' Ραιο. Ρώμη,. 
Νουμήνιος, δ' ουΥΥΡ, ί~ ΉραιχλιΙαι,. 
ΝouμήτωΡ,-ΟΡος, δ' υΙ βαιο. -Αλl5αι, 

. Π~όχαι. 
Nόi.ιμιδΙα, 'ij' ίπαιρχ. 'AIfPLXfj,. 
Νουρσlα, "ι' π6λ. ΊταιλΙαι •. 
ΝοΟ<;, -οϋ, 6' ΠΟ1:. ΆρχσιδΙσι,. 
ΝουτρΙα. -1). πόλο 'Ιλλυ;;!αι, . 
Νιικτεύς, -έως, δ' υι. 'r"tiIII', ΠΙΧ . 

Άντιόπη~ Ι παι . Ko:λλιστoίi,. 
ΝυκτηΙς, -Ιδος, "ι' θΟΥ. N~κτι!ω,. -Ιι 

Άντιόπτ, Ι χ. 4. . 
Νύκτιμος, δ' tιl. χ. 'LciIι. Λυχιχον?;. 

βαιο •• Aρxαι~Ιιι,. 
Νύμδαιον, τό' λΙμνη ΛαιχωνΙο:,. 
Νύμφα, "ι' ΑπΙθ. Άφγo~Ιτη,. 
Νύμφαι, . αιΙ' χαιτώτιριχι θιότητι,. 
Nυμφalη, "ι' νηοο, ΚαιλυψQU'. 
Νύμφαιον, 1:iι (Χ. -σΤον)' Ιι;;ιόν Νυμ-
φων Ι πόλο Χ. λιμ. TαιυρΙδo~ Ι Χ.4 . 

Νυμφοτος, 6' μοιιοιχό, ix Kpij1:1j'. 
Νυμφός, ·όδος, "ι' χωρ. 'Ar;xoι~Ioι,. 
NυμφaoΙα, "ι' n1j'i'ij ΆρχαιδΙο:,. 
Νύμφις,' ιδος,δΌυn;;ι.ίχΠο·1 τοηραιχλ. . 
Νuμφόδωρος,δΌΙ.Πύθοιι,'Αl5δ1jΡ·lχ.cl . 
Νύξ, Νυκτός, 'Ι'. 8a61:1j', θΙΙΥ. Xιioo,. 

ι1διλ, Έρί~oιι~. 
NOoα,ofj'θuy: Αριοτ·αιΙοο,1:ροφό,Διονύο. 

Ι δν. διαιφ. n6J,. (ΊνδICΙν, Αί8ιοπ., 
Βοιω-ς., Ε\ιδ. χλ.π.) Ι δν. iιρ'ων. 

Nuση/ς. -ιδος, fj' ΝυσηΙδι, νύμφαιl, 



ιι~ θρ6+ιχαιιι ,;δν· Δι6νιιαον. 
ΝΟοος ,6' δ liνιιθρ6ψιι, ,;όν Διόνιιαον. 
Nύσσa • . '11' ι1διλφή ΙΙιΙrΗδ<&-ι:οu. 
NuχεΙσ, "ι'ΝUμφ"l 1:Ι, Ι It"lyiJ ίνΤciφφ. 
NCιλσ, '11 (χ. Νωλη)- πόλ. Ί1:ιιλΙιι,. 
Νωμεντον, 1:ό' Μλ. 'Ι-ι:ιιλΙιις;. 
NωνακριότΗS, δ' 'πΙθ. Έ~μoίi. 
Νώνσκρις, ·ιδος, tι· αυ!;. Auxciovo, Ι 

πόλο • ApxotI)!ιx,. 
NGιρσ,1:ιk (x,tι)Ίι:όλ . Σιιρδιν.lχώ.Κιιππ, 
NCιρσξ. -σκος,δ'ιι Ι. Έρμoίix. Έ~ιιθεΙιι •. 
Nώρεισ,tι (χ .• ήεια)' μ"l1:ρόπολ. Νωρι-

χών rιρμιινΙιι,. 
Νι.ιρικοΙ, οΙ ' Ι&νο, rapμιxvIιx" 
Nc.ιρΙK6ν, ,;6' Xdι. rιρμιινΙιις;, 

= 
Ξάν8η, ij' μΙιι -ι:ών 'ΩχιιινΙδων. 
Ξόν8ης, ·ou, δ' α1:Ι;ΙΙΤ. IιΗρδων. 
Ξαν8Ισς, -ου, δ' δν. δούλου πιιρ' • Αρ\· 

στοφ, Ι eteciox. liθλη1:tχfj" Άθην, 
Ξσν8ικλι'!ς, ·έους, δ' στΡΙΙΤ. ΙΙυρΙων , 
Ξόν8ιοι, οΙ' έθνο, 'rpxιxvIotιo . 
Ξόν8ιον πεδίον, τό' πιδιιkς; Λιιχί'Χς;. 
Ξαν8/ππη,ij·θιιγ.ΔώΡου Ι oIίr;. Σωχρci· 

το!>; Ι θιιγ. nE_ tciv~pou Ι Χ . ιi . 
Ξόν8ιππος,δ ' υι.Μίλιιν1:0' lπιι. Χ. υι. 

Περιχλίου; Ι οtριιτ.Λotχιδ. Ι Χ. ιi. 
Ξανδ/ς,·Ιδος, tj, μΙιι τω·, eaOIttcieoov. 
Ξόν8oς,δ·~'Xo.Tpo.ιι;ηνo;1 βιιο.θΥι6ων Ι 

χ. ιi . lδν,ι)tιιφ . Π'Jt . (ΤΡΟΙ'Χ'ό, ΛιιχΙιι.) . 
Ξανδώ,·oCiς, ij' μΙαι των ΝηρηΙδων ' 
ΞειναΥόρης, δ'=Ξενανόρας. 
Ξεινοφόων, δ'=Ξενοφών, 
Ξεναvόρας,·a,δ'πιρι6.'JΙνοπόt,'χ Ρό· 
Ξενσ/νετoς,δ·ίπώ ... ιiρχ.'Aθην, (e!iII . 
Ξενόρης,·ους,δΊΙ;1:ων 'Eq;cSp. Znι:ipt. · 
ΞενόΡKης,-oυς,δ·πιι.~ Αρια-ι:ομ..,ΑΙΥιν. 
Ξένaρxoς,δ·xωμ. ποιητ-;'ς; Ι υριrι:ιιτ, 

φιλόο. Ι Χ. Ι. 
Ξενέα, Τι' δν. ποιμ8νΙδο; . 
Ξενιόδης, δ' ΚορΙνθιο, φιλόα. Ι χ.Ι. 
ΞενΙας"ou,δΌΤΡΙΙΤ. των ΙΙυρΙων, " Αρ-

xdt, Ι πλούοιος; 'HAato" . 
Ξένιος, δ' ίrι:Ιθ, Διό,. 
ΞενΙς, · Ιδος, tj. δν. δούλη •• 
Ξενόδαμος,δ' υι. Μινιλ. Ι Όλυμ.πιον. 

'ί~Άντιχύρot' Ι λυρ.ποι. Κυθήι;ιος;. 
ΞενοδΙκη,tj·θυγ.Συλiω; lθυγ,ΙΙΙν,lχ.Ι. 
Ξενόδοκος,δ·ΙΙιαοήν.Όλυμ.πιονΙχ"lς;. 
Ξεν6κλεια,tj'Ιiριιot Διλφιχ. μιιντιΙου. 
ΞενοκλεΙδης,δ·νιιύαιρχ.Κορινθ.1 Χ. 4. 
Ξενοκλι'!ς,-έouς, δΌ-ι:ριι-ι:.Λιιχιδιιιμ. ( 

';ΡΙΙΥ·ποι.,ΠΙΙ1:.χ.ιιικριι-ι:ινου Ι Χ.4 . 
Ξενοκρότης,-ouς,δ·φιλόα.ίχΧιιλχηδ. 

Ι lieaA. θήριονος; Ι Χ. 4. 
ΞενοκρΙτη, ij' δν, Υιινιιιχός;. 
Ξενόκριτος,δ·λιιρ.ποι.Ιθηδ. yλUΠ1:ης;. 
Ξενοφόνης,-ους,δ·πot. ατριι-ι:, Λιιμι:i-

χου Ι φιλόα. ίΧ Κολοφωνος; Ι Χ . Ι. 
Ξενoφόντης,-ou,δ· ΠιιθΙΙΎόρ.ιi, Ί-ι:ιιλ. 
Ξενοφσντ/δας,-σ,δ·ΛιιΧΙδιιιμόν. 1: Ι" 
Ξεν6φάντος, δ' 'Αθ. διθυριιμ.δοποιό,. 
Ξενόφιλoς.,δ·Πυθιιγόρ,φιλόo .'χθpιt-x. 
Ξενόφρι.ιν

ll
' ,oνoς,δ·ιιΙ,Φαιι~Ιμ.oυ IΧ.4. 

Ξενοφών, ν:ι:oς,δ " Oλιιμ.πιoν.ιix Κο-
ρΙνθ . Ια::ι; 1:.' Αθην. Ι δπιρΙφ.α-ι:ριιτ " 
φιλόο . Χ. Ια1:0;;ΙΟΥΡ, i Χ Ι. 

Ξένυλλσ,tι·δν.Υu;vιιιχό,πιχρ"Αρισtοφ. 
ΞέΎων,-ι.ινος,δ·Ii;'Χ"lΥ e"ltiιxIoovI [otO

ΡΙΟΥΡ, Ι tUp. 'Ερμιόνης; . 1 Χ .Ι, 
Ξερξηνή, tι · ίπιιρχΙαι ΆρμινΙιι,. 
Ξέρξης,-ου, δ' υl. AιxpaI'Ju 'rotι:ioιtou, 

βιιό.πιροωνΙυΙ: AP1:II~ip;ouA' lχ.Ι. 
Ξιμηνή, ~ .. "πιιρχΙιι ΠόΗου. 
ΞιφωνΙσ, ij' πόλ, ΣιχιλΙαις;. 

Miσoς-·OlΜCκ.ς 

Ξ6ϊς,. εως( -ιος),,,I'n6λ.τοίίΔiλ 1:ιιΑΙΎύ. 
ΞOίί~oς,δ·υΙ·Eλληνo, χ.νύμφ.Όρα"lΙ-

1J0, Ι Άθην. ΤΡΙΙΠ8r;Ιτη •• 
Ξυλ6πολις,-εως, ij·ItcSA. ΜαιχllJονΙιις; . 
ΞυνΙα, ή' πόλ. θισαιιλΙιις;. 
ΞυνοΙκια,1:αί'=Συνο/κιαΊΙορτή ίν Άθ. 

ιί, «ναίμν.-ι:oίi oυνoιχιoμoίi ,;ώνΆθ. 
Ξυπέτη, ij' δijμ. 'A1:1:txij,. 

ο 
·Οα, tj. δfjμο, Άτttχijς;. 
Όόνοι, οΙ ' λιι. νήσο Tιιπρoδι:iνη" 
·Οαξος, -IJ. πόλ. Κρήτης;. 
Όαρος, δ' rι:01:. ΣχυθΙιι, . 
·Οασις, -εως, 'ij'=ΑCιασις (ΑΙΎΙΙΠ1:. 

λί~ι.). δαιαι, ίν μι!οφ ίρήμου. 
Ό6όνα, ij (κ. ·08-)' πόλ ο Άc:ιαtlpΙιις;. 
Όl3όκσς, -σ, δ' ποτ. ΊρλοινIJΙιις;. 
Όl3όλκων, -ωνος, -ΙJ·πόλ,Βιχιτ.'Ιαπιιν • . 
Ό6ριόΡεως, δ·=Βριάρεως. 
·Ο6ριμος,δ'ιΙ, των 50 ιιΙ .ΑΙΥόπτ.lκ.Ι. 
·Οvκσ,ή(χ.-Ογγα)·ij' Αθην4 Ιν Βοιωτ, 
ΌγκεΤον, τό (κ."Οvκιον)·χώ . 'Αρχιιe. 
·OVKoς, δ' u Ι.' Απόλλ., ijy.' Apxa:eclIι,. 
·Ογμιος, δ ' δ Ήριχχλ. πιιράt rotλci1:ιιις;. 

ΌνΡύλη, ij '=' Aνρύλη,xώ.ΣιιρδινΙιι~ . 
Όνχησμός, δ' λιμ. θιοπρω.Ιιι,. 
Όνχηατός, δ' υ!. Ποαιιδ. η Βοιιοτου 

Ι υΙ ΆγρΙου. 
Όνχηατός, Τι·πόλ.Βοιιο·Ιπόλ.θιοαotλ . 
Όδησσός,tj·πόλ.θρ4χ. ,πΙ E~.Πό'η. 
Όδ/ος,δ'tjγ,' ΑλιΙ;όνωνΒιθυνΙοις; Ι χ .Ι. 
Όδιoύπoλις,-ει.ιc;, "ι·χώ.ΠοντοΤιΡΙΙΧ),. 
Όδοιδόκος, δ' ιιι. ΌποΟν1:0;, πιι,'ΟΥ-

λίιιις;, . 
'Οδομαντική, 11' χ •• Ό~oμ«ντιoν. 
Όδόμαντοι, οξ (χ.-ες)·Ιθνο; θpιt-κη~ . 
Όδρύσαι, οΙ' Ιθνο, epιt-X"l;. 
ΌΔΡUΣΙς, -IJ' χΦ.τωνΌδρυoώνθριfχη,. 
'Οδύσσεια, ή' τό ποΙημιι .οίί 'Ομ-;' -

ρου Ι πόλ ΒαιΙΤΙΧij, ΊάπιινΙιι,. 
'Οδυσσεύς, ·έως, δ' υι. Λιιiρτου, δ 

πιρΙφτ,μοι; ΌμηριΧός; '/iρως; . 
Όζόλαι, οΙ' λιι. ΛoκρΙ~o;, 
Όή, Υ( (χ.ΟΙή) · δijμ.οι; Ά1:τιχη,. 
Όδρη/ς,-Iδος,~ι·Νύμφη.μ.ή.!ιΙελιτiω~ . 
Όδρυόδης,-ου,δ 'των ίπια.Σrι:ιιρ't. τι;. 
'08ρuoνεύς, -έως, δ';Χ Kαιδηαc:ιoίί , 

ουμ.μιιχος; Τρώων. 
Ό8ρυς, -υος, tj. δρ. θιοοιιλΙιις; . 

Οίσ, tj . δν. Ι1:ΙΙΙΡΙΙ, Ι Χώ. νήο. θήριις; 
ΟΤσνΡος, δ · διιo.θριt-χ.Ι6πoxp 1:"OΙYΨ~. 
Οίόν8εια, ij(χ.·δη )·πόλ. Όr;ο),ωνΛι;χ? 
Οίαξ , -ακος,δ· υΙ .ΝlιιυπλΙοtlχ .Κλυμiν . 
ΟΙαξ/ς, .Ιδος, Τι ·=·Οαξος, 
ΟΤ6αλος, δ·υι.Οιριήρους; Τι l!ιια.Σπι:ip-

-ι:η, Κυνόρτιι. 
ΟΙ6όρης. .ους, δ' υι. IιIayιxtiIίr;ouloιx-

τρι:iΠ"l' ΒιθυνΙιι,. 
ΟΙ6ώτσς, -σ, δ' Άχιιιός; Όλυμπιον. 
Οlδόνης, -ou, δ' ποτ. 'IvetιIij,. 
ΟΙδ/πους, -οΟΟς, δ' υι. βιιο. θ'fjδών 

ACIttou χ. Ίoxι:iσ1:η~ . 
ΟΤη, Τι ' =Όή, δijμ. ΆΗ.Ι xdI.AlyCvYJC ' 
ΟΙκλε/δσς, 6' «ν-ι;Ι ΌϊκλεΙδης,ιιΙ,'ΟΥ-

χλί?υ; . . 
Όϊκλnς,-έους, δ' uΙ,'Αnιφci1:0U, ΠΙΙ . 

, ΑμfΙotρciου , 

'Οϊλεύς, ·έως, δ' υΙ Λιωδόκου, I!cια. 
Λοχρών Ι Χ. Ι. 

Όϊλιόδης, -ou, δ' ιιΙ ΌΤλίως;,Atoι, δ 
Λoxρ~. 

Οίμη, Τι ' μΙιι των Aιxvιxtδaιv. 
oίνειόδaι, οΙ' ιι:όλ. eaooιxAIoιc. 
ΟΙνειός,-όδος,"ι'ij υρΙ-ι:oiι,OΙνιι:i.χώ . 
ΟΙνε/δης, -ou, δ' υι. ΟΙν'ιος;, δ TtI· 
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διύς; χ. ΙΙιλiΙΙΎ~ο,. 
Οlνεύς,-έως, δ' υι. Πoρθι:ioνoι;, διιο. 

Kιιλιιδωνo,lιΙς;1:ώνtιρώων' Α ττ,lχ · 4. 
Οlνεών ,-ώνος,δ·χώ. ΌΙ;;ολώνΛοχρών. 
Olνιόδaι, οΙ' πόλ . ΆχιιρνιινΙιι,. 
0lν6ανδa, τι:i· πόλ. ΛυχΙιις;. 
Οlν66ιος, δ' -ι:ών iItto,'AQ"lvιxlΙOV τις;. 
ΟΙνόη, '11' νυμφη • ΑρχιιδΙιις; Ι "ρουρ. Χ. 

δi'jμ. 'Α.1:ΙΧ. lπόλ. "HAtlJo, Ι χ. 4. 
Olνo/η,tι'=OΙνόη I-IJ vi'jo.IIxtvo,Ix.I. 
ΟΙνόμαος, δ' Π8ρΙφ. fιρω, "Ηλιδο, 

Ι Χυν. φιλόαοφος; Ι χ. 11. 
Οlνοπόρας, -ο, δ' ΠΟt. ΣtιρΙιις;. 
Οlναπ/σ, tj. δν . νήα. ΑΙΎΙνη" 
Οlνοπ/δης, δ' ιιι.ΟΙνοπο" δ "'Βλινο, 

Ι Xto, !ιΙιιθημΙΙ1:ΙΧός;. 
ΟΙνοπΙων,·ωνος, δ' υl. Bixxou,6ιxo 

Χ/οιι Ι χ. 11. 
ΟlνοΟς,-οΟντος,δ·ποτ.χ,χωρ.Λιιχων. 
ΟlνοΟοσαι, αιΙ · νηαtδι,ΑΙΎιιΙου Ι νηc:ι . 

Μι"αην. Χόλποtl. 
ΟΙνόφυτσ, τι:i· πόλ. Τι -ι:όπο,ΒοιωtΙιι~ 
ΟΤνοψ, 'οπος, δ ·πιχ .Λιιώδ.πιι. 'rIt6P ΙS 
Οlνwδτις, -ιδος, tj . ίπΙθ. 'ΑΡ1:έμιlJο •. 
ΟΙνώνη, ij ' ij vi'jo . ΑΙΥινιι Ι νιίμφΥ, 

TρφιXδo~ Ι Χ. Ι. 
ΟΙνωτρ/α, tj. τμi'jμ.ιχ -ι:fjς; Χαίτιο Ί1:αιλ 

Ι δλ η Τι Ί τιιλΙ .. 
Οlνωτρ/δες, ιιΙ· νη"τeις; ΊτιιλΙιις;. 
0Iνωτρο/,01·ΧιΧ1:.0 Ινιο-ι:ρΙιις;ίν'Ι tιxAIq. . 
ΟΤνωτρος,δ' ΙΙ Ιδιιο.' Αρχιιδ.ΛυχιΧονο,. 
OΙ66.Jζoς, δ' ,;φν Π_ρ α ων 1:ις; . 
01οκλος, ·ou, δ·ιιι.Ποοιιδ .χ ." Aoxp"l, 
Οlόλυκος, δ' υι. θήριι ίΧ Σπι:iΡ1:η, 

Ι θιοαιχλό, 1:ις;. 
ΟΤον τό Δεκελεικόν' IJfjμ . Ά-ι:τιχij, 

Ι ΟΤον τ6 Κεραμεικ6v·l-ι:ιρο,δijμ, 
'Antxij. Ι Χ. ι .. 

0lόρπατσ' Σχιιθ. δν. 'Aμ.cιΙ;;όν., "νδρο
χτόνοι . 

Οlατρέ6λης, δ' υι. Ήριιχλ. χ. θιοπι-
ι;iδo; Ήουχ Ιιις;. 

ΟΙσύμη, ή' πόλ. θρ4χης;. 
ΟΤτσ, tj'-ΟΤτη. 
ΟlταΤος, δ' ιiπΙθ, 'HpιxXΛiou,. 
Οίτη, ij' όρoαιιριk θιααιιλΙιι., 
Οlτόλινος, δ' ~oμιι ιiπΙ θαινci1:φΛΙνοtl, 
Olτ6σuρoς, δ'δ' Απόλλ. πιιράtΣxύθιιις; 
Ο ίτυλος ,δ" Apyato;tjpw,t πόλ.Λιιχων. 
ΟίχαλΙα, -ij' δν.πόλ. θιαοιιλ.,Μιοαην., 

ΑΙτωλΙΙΧ" E~60ΙCIt'. 
Οίχόρδης,δ' ΠΟ1:. Iuptxt,>; ίν 'Aolq. . 
Οlώνιχος, δ' τών ΆθηνιιΙων 1:Ι'. 
Οlwνός, δ ' ιιι. ΛιχυμνΙοιι ί, ΆΡΥΟ-

λΙδο" Όλυμrι:ιoνΙχ1)~. 
·Οκρικλοι, οι (Χ. ΌκρΙκολσ, tj)·πόλ . 

ΌμΙSριχij, έν '1ταλΙ" 
Όκτ06ίσ, ή' δν . Ρωμ.. Διαποινων. 
Όκτόβιος, δ' δν . . ιiπια. PωμcιιΙων 
ΌKΤOμαaόδης, -ου, δ' liδιλ.Σχύλου, 

βotο . Σχυθών. 

Όλανή, -ΙΙ . φροιίρ. ΆρμινΙιι,. 
·ΟλΒα, tι (χ.·η) ·πόλ.ΚιλΙ1! .TjΠotμφuλ. 
Όλ61α, ή' πόλο E~ρωπ. ΣcιιρμιιτΙαι" 

Bιθυ ·I.,Πcιιμφυλ.χ.Ι·I'Oλ6/σ πόλις, 
Yj. πόλο Σot~δtνΙ'Χ, . 

Όλ6ιόδης, -ou, δ' πιρCφ:Αθην.r;ωγρ, 
Όλ6ιόπολις, tι'=Όλ6Ια, 
·Ολδιος. δ'-Ά"oι:iνιo" ποτ. Άρχιιδ . 
·Ολνσσοος, ij' δρ. ΠαιφλcιγoνΙι.ιι,. 
Όλέσστραν, -ι:ό' πόλο Ί6η!,Ιιι,. 
Όλ/στος, δ' ~ιy. Mυλι:iooων,ίν KιxpCq.. 
Όλινσι8/δαι, οΙ ·iπΙ-;ι.ο!χογiν.Κ'J:;Ινθ. 
Όλιζών, 'ώνος, ή' πόλ θ.oσιιλΙ2.~. 
ΌλΙσιππον, -ι:ό·πόλ.Λιιοιτιιν.ίνΊσπotν. 
'Ολκό δες, οΙ' πόλ. Ί'ΙΙF-Ριιχων,'Ισ'l:cιιν . 
Όλμει6ς, δ' rΙ:OΤ . Boιιo1:Ιcιι" 
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Όλμιοl, οΙ' ciχ~ωt . Φ~υyΙαι,. 
'Ολμοl, οΙ' πόλ . Φρυγ Ιαι;lπόλ. Κιλιχ. 
"Ολμωνες, -ων , 0 (' Χώ . Boιωτ ! αι~. 
Όλυνθεύς, · έως, δ' Λαιχιδ",ιμόν. ΤΙ;; . 
Όλοοσών, -ωνος, 1(πόi;·. θισ~αιλ!",ι; . 
"Ολορος,δ·~οισ .θΡ~χωνlποι .θουχu~Ι~ . 
"Ολουρις, f, ·=Όλοuρος. 
·Ολουρος, δ·φ~οόρ.'Αχαιt",ι;lχώ .Μ.σσ . 
Όλοϋς, -οϋντος, δ' πόλ. ΚΡ1Ιt1j Ι;. 
Όλοφέρνης,ους,δ(χ.'Θλ·χ.Όροφ·). 

δν. Πιρσων στρ",τ. β "'!1 . Καιππ . I ".&. 
Όλόφυξος, 11' π~).. θ;.,*Χ1jΙ; Τι Μαι '.ε J. 
"Ολποl, αιΙ (Χ . "Ολπη, 'lj)" φροt\ρ. Ή· 

πβΙρου Ι πόλο ΛοχρΙδοι;. 

·Ολπις, -10<;, δ' δν. ιiλιβωι; . 

Όλυμπηνή, 1)' πόλο Mυ~Ιαι ;. 
ΌλυμπΙο, "ι' ίπΙθ . Είλειθυ Ι αιι;. 
ΌλυμπΙο, "ι' τόποι;-Ηλιδ. Ι ,ι Πaλ?πον. 
'Ολύμπιο, τά: ι;,Ι Όλυμπιαικο ! ciΥώ ·Iι; ;;. 

Όλυμπ lάς,·6δος,ή·θυγ.Νεοπτολέμου , 
μ Υι . Μ.' Αλ!~.(χρον.διciσ t.4ίt(j)ν . Υ. . & . 

~Oλυμπl(Toν, το (Κ. -Ιεισν) ' ναιόι; Ό · 
λυμπ. Διόι; Ι χώ. ΣικελΙαιι; . 

Όλul-πιηνοl, οΙ·=Όλυμπηνή. 
Όλυμπιόδωρος, δ' ίπών. !ρχ . ίν Ά-

ei)v. Ι δ ν, φιλοσόφων. 
'Ολύμπιον , τό ·=ΌλυμπlεΤον. 
Όλuμπlοσθένης, · οuς,δ',λύ:tt1j. ΤΙ;. 
·Ολυμπος, 6' αι~λητήι; Ιν Φι;υγ . Ι υι. 

ΉροιΧλ , χ .θsσπ ι !iδο ι; Ε\ι!SοΙαιι; Ι δν, 
. γλύπτου , φιλοσόφου , 
·Ολυμπος, δ ' δν . όρ'ω'ι (θεσσαιλ" Μυ · 

σΙαις .. \υκΙαι ;;. Λαιxων" Kύπ~oυ Χ . ! . ) . 
'Ολύμπουσο , -1) ' μΙαι των θι;σπιι:ί.~ων , 

"αλυν θο., δ ' υΙ β",σ.θΡ,*Χ1jΙ; Στ~υμό 
νο;; Ι υι. Ή;; !ΧχΗου;; χ . &. 

"Oλuνθoς, ή' πόλ ο Mαικι~oνΙoιι;. 
Όμογύριος, 6' ίπΙΟ. Διόι;. 
Όμάριον, τό' ναιόι; ΌμαιΥυρΙου Διο, 

π ί. 1jσ Ι ον ΑΙΥΙου . 
Όμθρική, ή' χώ. 'lταιλΙαιι; • . 
·Ομ6ρος, "ι ' πόλο ΑΙγόπτου . 
·Ομβρωνες, οΙ ' Ιθνοι; Ε·j ;;ωπ. Σαιρμ!Χt . 
Όμrιρίδαl, οΙ' Υενε:χ ραιΦφ,-ων ίνΧ ! φ . 
·Ομηρος, δ' δ πΙ:ρ!φ. ίπ:κ . Itot1jtiI; Ι 

τραιγ. Itot1joτij, έ; Άθ1jνων . 
Όμόλη, "ι' δρ. Φθιώτι~o • . 
Όμόλιον, τό·=Όμόλη'πόλ . ΜαιΥντισ. 
Όμόλιππος, δ' υΙ:Ηι;αιχλ. χ . θεσπιι:ί.· 

δο, :::οινθΙδοι;. 
·Ομολος , Τι·=Όμόλη. 
ΌμολοΤς, ·Ιδος, 1ι (χ.·λωΙς) · μια τω " 

θυ,. Νιό6'1);; Ι 'Oμολοiδες πόλαι' 
μΙ!Χ τών έ~ θi)~!Χ ι ;; πυλών. 

Όμφόλη, "ι' θυγ . β!Χσ . Λυ~ω'Ι 'Iιxpeci-
. vou. σύ~. Τμώλου. 

Όμφάλιον, τό ' πόλ . Κρήτης 
·Οναιθος, δ-γλόΠΤΥ" , ciδaλ .Φlι λιiκου. 
·Οναρος, δ' Ιιριϋι; Β:ίχχου έ, Νci~φ. 
ΌνασΙας, ·ou, 6' Ι;ωγΡciq;ο, ΤΙΙ; . 
Όνασιμήδης, -ουζ, δ ' Υλύπτηι; τι,. 
'Ονατδς, -δ, δ' γλύΠΤ1jΙ; ί~ Αίγ Ι·Ι1j;; . 
·Oνaτoς, δ·Πυθιχγ6P8ιι:);;ίxK~ότωνoι;. 
Όνεδταl, οΙ, φαι-:ρΙιχ τι,!ν Σιχυώ'ιι . 

·Ονεια δρη , tci' ό?οσι : ;Α lIfayιxpIeo;;. 
·Ονειον, τ6' δρ. I(o~ινθ!α.,. 
ΌνεΙτης, -ou, δ' υΙ. ΉΡα.χλ . χ. Δηι!Χ-

νε!ριχ~ . «διλ. "rnou. 
Όνήσaνδρος, δ' συγΥριχφ. χ.Πλιχτω· 

νιχόι; 'ι'ιλ60Q<ρΟς . 

ΌνησΙκρlτος, δ· ci.ρχικυtJιρν.Μ:Αλι~ . 
Ι χυνικόι; .φιλ600φοι; . 

Όνήσιλος, δ' υι. Xίp~ιι;;; . ci~ιλ . του 
βαισ . Σαιλ!Xμίν?~ K,jnpou l·.ό~γoυ . 

'Ονήσιμος, δ: Σι>ιυώ'ι ι 6ι; ~ι;. 
Όνήσιππος, δ uί:ΗΡαιΧλ. Χ. θισπιά. · 

~r.>ς Χ~υc;ηΙ~οι; . 

ΌΙμισ1- Oρ.-ilς . 

Όνήτwρ, .ορος, δ' Ι.ρ . Διό~-lδη~lx.l1. 
·Ονο6α, ή' πόλο 8!Xιτιx~~ ΊσπχνΙ!Χ, . 
Όνόκαρσις, -εwς. tj. χωρΙονθ;. q;χr,ι;. 
Όνομακλης, . έου" δ ' o~ραιτ.'Aθ'ηll .·1 

εΙ;; ~ών Έφ6;;ιον ΣΠ~Ρ~1j~. 
Όνομόκριτος, δ' ποι .χ .μciνtΙ~ Άθην. 
Όνομ6νTlΟ<;, δ' ιΙ, ,;ων'ΕφόΡ . Σπciρτ. 
'Ονόμαρχος, δ' οτραιτ . Φωχ'ων. 
Όνόμaς,-αντoς, δ' Σπιχρτιci~η~ . 
Όνόμαστος, δ ' υΙ. ΑίγαιΙου , Ήλείοι;' 

Όλυμπιον. ίΧ Σμύρνηι;. 

Όνόσανδρdς, δ·=Όνήσανδρος. 
Όνοσκελέαι, ιχΙ· πλαιστόν δν . θαιλαισσ . 

γυναιικων . 

·Ονου Υνάδος, tj. cixp. ΛαιχωνΙαι • . 
·Ονουφlς,. -IΟζ, δΊΙΙ; των -ιριών Ιερών 

ταιό;.ων ίν AΙyιiπτφ. 
·OνOUφlς, · ιος, ή ' πόλ ο Α!γόπτου . 
'Ονόχωνος, δ' ποτ . θsσσαιλΙιχ, . 
ΌξεΤαl, ιχΙ· ί"φ6νηc;οι πιχριχλ: Αχαιρ· 

ναινΙιχ,. 

Όξυάδρης, -ου, 6' Π'~σ~ τι,. άeελ . 
ΔαιριΙου. 

Όξυόρτr,ς, ·ou, δ'lli~c;Yj;, πιχ. Pιo~ct-
νη,. συ~ . Μ. 'AA&;!iv~pou. 

Όξύ610l, οΙ' ίθνο;; Ίταιλ. Λιγουρ!ιχι;. 
Όξυδερκώ, -οΟς, -Ij . ίπΙθ . Άθην!ι;. 
Όξυδρόκαι, οΙ ' lθνo~ . Ίν~ιων. 
·Οξuλος,δ ··JΙ-Apιω~ x.Π ~ωτoyινιΙσι, 

Ι υ Ι . AΙμoνι;~, βαισ "Hλ ι ~o~. 
Όξύνεια, f,. πόλ ο θισσαιΗοι,. 
Όξύνιος, δ' υι. "Εχτορο • . 

·.Όξύν Γης, '01.1, δ' 'Πιχ . θuμ"Ι~ου . 
.'Οξύπορος, δ' υι. Kινύρ~, ciδaλ.'ΜΦ-

ν ιδο,. 

ΌξύρυΥΧος, "ι ' π6λ. ΑΙγύπτου. 
:Οπικ/α, 11· χώ. · 'l~ιχλΙιχ,. 
'ΟπlκοΙ, οΙ' λιχ. Ί~αιλΙιχ,. οΙ Αl!σονι, ~ 
. Όσχοι. 
'Οπλεύς, ·έως, δ' ΛαπΙθηι; -ιι, Ι υΙο, 
. Ποσιιδ.lυΙ.ΛυΧci"νοι;, ί~·Aρχαι~Ιoι, . 
·Οπλης, ·ηΤΟζ, δ' u! ,"'ωνο,. πινθιρό, 

., βαισ. Άθηνών Αίγίω,. 

·Οπλητες, οΙ' μΙαι τι1iν 4 cipx. φυλων 
Άτtιx~,. 

ΌπλΙας, δ (χ.'ΟπλΙτης)· ποτ.πλησΙον 
'Α}.ιciΡτc;u. 

Όπλόδαμος, δ' ιΙι; των rtycivtιov. 
Όπόεις, ·εντος, δ' civt! ΌΠΟϋς . 
ΌΠOlη,1ι'σύ~ . τ.,iί βαιo.ΣxυθώνΣχιjλoυ . 
Όποϋς,-OiJντο<;, δ' υΙΔιό, χ.Πρωτο-

-yεvιΙ!X;;. βιχσ. Έπιιών(υι. Λοχροί! , 
πόλ ο Ό;τουντΙων Λοχρ.lπ6λ. -Ηλι&. 

'Οππιανός, δ' πoιη~iις; ίΧ ΚιλιχΙοιι; . 
'Οπώρα, ή' δν. ΙταιΙραιι;. 
ΌρόTlος, δ·πιρΙφ.Ρωμ. λυρ. ποιητήι;. 
Όρ6ηλός, δ' ό;;οσ.ψΙι μιτιχeu Μαιχι· 

δον. Χ. θ?cfχ1j.. ' 
Όργός, ·δ, δ' ποτ, ΦpυγΙαι~. 
·O,JycooI, οΙ' Ievoc Άσιιχτ. ΣχυθΙιχι;. 
·Οργης, · ου,ς ,δ'1ΤΟΙ.· Α νοι tItci tp.,ecioto,. 
ΌργομεναΙ, αιΙ' π6λ. ΊλλυρΙιχ,. 
Όρδόνης, -ους, δ' "'ρση, τιι;, 
Όρδησσόζ, δ' πo~. ΣχυθΙιχι;. 
'Ορδοόίκες, οΙ ' ).!Χ. Ρωμ. B~.τoιιχνΙιχι;. 
Όρειόδες Νύμφοl, αιΙ · αιΙ των ό~'ων. 
Όρει66σιος, δ' Ιαιτρόι; ίΧ ΠΕ!'Υάμου. 
'Ορείη,ή 'μΙιχ τώνθεσπιciδων(δ;;. ΑΙτφ
·Ορε ιος,δ·ε!, τωνΚιντιχύρων. [λΙιχ,. 
ΌρέσανδρΟ<" δ ' Πυ8ιχyό"ιι~ τι, .ax 

Λ.υxα··ιΙιχ~ : 

Όρέσ6ιος,δ' π).οtloιος: ΒοΙCιιτό,. 
'ορεσδόσιον, το (11. -έσ8ειον)' π6λ. 
, 'Αρχ!Χ"Ιιχι;. 

ΌρεσθEμς~ ·έως, δ' DI'Λυχciονο.1 υl. 
ΔιυχoιλΙωνo"βιχσ.Λoxρι1iνΌ~oλΙΙν. 

ΌρεσθΙζ, -ΙΟΟς, f,. ϊιciι. Άρχ!Χ&Ιοι,. 

'Ορέσταl,ΟΙ'lθνοι; μιτιχ;ο ΉπιΙρου χ 
. Ί:λλυρΙιχ;. 

'()ρtστεlOν, τ6' πόλο Ά"χιχδΙοι,. 
'Ορέστης, -ou, δ ' υΙ.'ΑΥαιμίμν.χ Κλυ· 
, ΤOΙΨ1Iτριχι;'υΙ.'Aχιλιjιoυ χ. Πιριμή· 

a1j, Ι Χ. ! . 
Όρεστlα,~ι'ή πιρΙτόΌρ'στιιον χώροι. 
Όρεστι6ς . -όΟΟ:;, "ι (χ.-στΙς, ·IΟΟς) · 

χώριχ Ό~ιστων. 
Όρεστ6ριος, δ' cip,l(1j-YQ' Γαιλιχοιων . 
'()ρtταl,OΙ (χ.Τορ-)·lθνοι;'Αοιιχτ Σιχρ · 

μιχτΙιχς;. 

'ΟρθαΥόΡας, -ο, δ' θ1j6ιχΤο, ιχ~λ1jτή~ 
'τύρ .ΣιχυωνΙων(ΚορΙνθ.ί!ΧτρΟ,lχ . &. 

Όρθα/α, ή' μΙιχ ,;ων θυ-Υ. 'rιxxIveou. 
Ό~άνης, -ους, δ' θιότηι; δμοΙιχ πρό, 

ΠρΙ!Χπον. λιχτριυι:)μ'νη δμοΟ μ.τ& 
tij, Άφι;οδΙt1j~ . 

·Ορ8η, -1) . πόλο θισσαιλΙιχι; 
ΌρθΙα, -#j' ίπΙθ. Ά?τ'μ. ίνΛιχχωνΙφ. 
'OρδoKoρu6όντιOl, οΙ' λοι. lιΙη&Ιιχς;. 
·Oρ{')ouρa, tj. πόλο Ί"διχijς;. 
·Ορθρος, δ' διχίφιχλοι; χύων,Υιiννi)μi 

Τυφωνοι; χ. ΈχΙ~νηι;. 
"Ορδων, -ωνος, δ' Συριχχούσιό, τι,. 
'ΟρθωσΙα, "ι' ίπΙθ .. 'Αρτ'μ.lπ6λ. Κιχ-

ρΙοι, Ι Χ.Ι!. 
'()ρ&ιafς, -/δος, "ι' dλ. ΣυρΙς. 
Όρl6όσιoc;, Ι' ιiντΙ Όρεl66σloc;. 
'Ορlκαδμος, δ' δν . ά.θλτιτoiί τινος;. 
"OρIKoς, δ ' υΙ.'ΑραιπιΙ80υ; . βιχσ.Σχυβ. 
'ΟρμενΙδης, 6' υ!.'Ορμίν .• δΆμ6ντωρ. 
Όρμένιον, τ6' πόλο θec;οιχλΙς. 
·Ορμενoc;, δ' υΙ . Κιρχάφου Ι Χ.I1. 
'Ορμ/αι , IJΙ~ΦορμΙαl. 
Όρνεο/, σιΙ (κ. ·(ιαl) · π';λ.'ΑργοΗδο, 

, XcD. μιταιεϋ ΚορΙνθ . Κ. Σικυωνο;. 
Όρνεύς,·έως,δ·υι.'Epιχθ ., π!X.Π8~.OO. 
'Ορνέων όκρο, 'Ij'cixP'VYIo:roιnpoδciv. 
Όρνtων νήσος, "ι' vija-:;, Ίνδιx~,. 
'Ωpνlθwν πόλις, "ι' π6λ . ΦοινΙΧ1j,. 
Όρνυτl~ης, δ ' υΙ .'Ογ"ύτ .• δ Νιιύ60λοι;. 
'ΟρνυτΙων,·ωνος,δ·υί.Σισύφ.πα.,ΦώΥ. . 
·Ορνυτος, δ' ΠΟΙ. Naυ~6λoυ Ι Χ. !. 
Όρο6της,δ (κ . -6τις, · lος)·ποτ.Πε ;;σ . 
Όρόθα, ή' πόλ. Άσ:;υρΙαι •. 
ΌρόθaTlς, -ιος, ή' πόλ ο Ίν~ιxiι;. 
Όροθ/αl, οιΙ' πόλο Ε!l60Ιαιι; . 
Όρό610<;, δ' Ρωμ. στραι't1jΥόι;. 
·Ορ06ις, ·,ος,.δ (Χ. ·Ορ6ις)·π?t.rαιλλ . 
Όροι6όνTlος, δ ' ποιητ. ιϊχ Tρoιζ~νoι; . 
·Οροι5ος, δ' βιχσ . ΠοιραιυιιΙων ΉπιΙρ . 
ΌροΙτης, δ' Π'~ση, αtραιt . Σ!iρδεων . 
ΌPόντaς,-ou,δ (κ . -ης)·"ι y.Πεγ~ών Ι 

σ!X~ρ.'ApμινΙιχ.lσαιτp . ΜυσΙαι,Ιιτοτ . 
ΣυρΙιχ, Ι δρ. M'ljeIoι; . 

·ΟΡΟ<;, δ' υl. Λυχiιιν",. 
Όρόoπεδa, tci" δρο, Ί61jΡΙΟΙ,. 
Όpoφέpνης,-ouς,δ(χ.Όρρoφ· )·, όθ. 

υΙ . βα.ο. Κιχππαιδ. Άριαι?iθου. 
ΌρσεδlKη,~·θυy. Klνύριχ χ . ΜsθciFμη ;. 
ΌραηΙς,- Ιδος,11' νύμφη. σύΙ;.ΟΕλλην , 

μή. Δώρου, 101ίθου. Α ί όλου. 
Όρσηνή, tj. ίπιχρχΙαι ΆρμινΙιχι;. 
'ΟρσΙλοχος,δ'υ ι.' Α λφ.ιοίι, "ι γ ;Φιρων'l 

ΟΤΙ:ΟΙΤ. MIao1jv. ίν ΤροΙφ Ι Χ.! . 
'Οροινόμη, tj'euy .Ε!}ρυv.σ'ύ~.ΛαιπΙθου . 
·ΟΡ::ΙΙΠΠΟ<;, 6' Λιχχιδαιιμόνι6, -τ;ις;. 
Όρτήσιο<;, δ' δν . ΡωμοιΙων. 
'ΟρτΙλοχος,δ·='ΟρσΙλοχος. 
"Ορτιππoc;, 6'="ΟΡσlππος. 
Όρτόσπονα, tci' πόλο ΠβρσΙιχ,. 
Όρτuylα, ή' δν. Δήλου 1'1 PηvιΙιχς; Ι 

νησΙι; Συραιx~υόων. 
·Ορτων, -ωνος,δ'πόλ.χ.λιμ.'lτιχΗοι,. 
·Ορυξ, -uyoς, tj. π6λ . ΆρχοιδΙιχι;. 
'Ορφεύς, -.έως, δ' ciρχιχιότ.ποι .χ.μου ~ 



σιχ6, χ. Koλι~ιx6, ιiν«μoρφω~iκ. 
·Ορφνη, _4j' 6ποχθ6ν. νιiμφη, μή. 'Α-

axatAciφou. 
Όρφώνδος, -α, δ·θηδ.&ρμ«~o&p6μo,. 
'Ορχηνο/, οι' φυλΤι Χαιλ&αιΙων. 
'Ορχόη, 4j' π6λ. BαιλUΛωνΙαι;. . 
'Ορχομενός, δ' υl. ΔIΟ. χ. ΉαI6νη" 

ί~ρ. Bolω~. Όρχι;μ. Ι υι. Auxciov., 
!bρ .. Άι;χαιδ. Όρ;(ομ. Ι -δν. π6λ ... ", 
~lω~Ιαι" • AρχαιδΙαι~, E~δoΙ«,. 

·ΟοIΚα, "ι' π6λ. Άσlαι~. 'Αί.δαινΙίιι,. 
·Οσιρις, -ιδος, 6' βαια , AΙyύπ~oυ λcι-

~γίυθ.ι, μ.~ιί 8civoι τον ώ, θ.6,. 
·Οοκιος, δ' πo~, θpιt-χη,. 
·Οσκοι, οΙ (4λλ. 'Οπικο/)' λ:ι. '1ται).. 
'Οσροηνή, -Ij' χώ. M.αoπo~μΙαι,. 
'Οσροηνο/, ΟΙΌΙ χci~.τfj, ΠΡΟ"lοΥ.χώρ. 
ΌσΡόης, -ου, 6' ήΥ. ΆΡciδων, !λλ. 

Ό~υ~6η,-
, ·Οοσα, Τι' δρ. θιαααιλ. Ι δρ. "Ηλιδο,. 
ΌΌσσόδιοι, οΙ' Ιθνο, 'IvDlxfj,. 
Όστό6αρα, ir π6λ. Boιx~p,oιvfj" -
Όση:ακ/να, 4j' δρ. ΆρχαιδΙ«,. 
'Οστροκ/νη. 4j' π6λ. AΙyύπ~o!). 
Ότόνης, 'ου, δ' δν. ίπισ. llapa&lv. 
Ότόσπης, -ου, δ' Q~pOΙt. ΧαιλδαιΙων. 
Ότρεύς, ·έως, δ' βαια, ΦρυΥων. 
Ότρήρη, ij ' βαισ!λιασαι Άμαιζ6νων. 
ΌτροΙα, ij' Χώ. ΒlθυνΙαι;;. 
ΌΤΡUνετς, οΙ' Dfjpo, 'A~~IXfj,. 
ΌΤΡUντε/δης,δ'ιι ι. 'Ο τpιιν~ί , Ίφl ~Ιω'ι. 
Ότρυντεύς"έως,δ'Παι, '(φι ~Ιω.Λιιδό;;. 
·Οτυς, -υος, 6' βαισ. ΠαιφλαιΥονΙ?;;. 
Ούόδμι.ιν ,-ovoς,'iJ' λΙμνη ΈΤΡGΙΙΡΙαι,. 
ΟύακκαΤοι, οΙ' lθν. Ταιρραιχ.'lσπαινΙαι,. 
Ούακούα, 4j' π6λ. Λιισl~αινΙαι., 
Ούαλεντ/α, 'iJ' π6λ. Τ:ι:ρραικ. 'Ισπαιν. 
Ούαλερ/α,4j' δν. Pωμ.Ύιιν.Ιπ6λ.'l~αιλ. 
Ούόλης, -εντος, 6·Ρωμ. αι~tΟΧΡci~ωΡ. 
Ούόπανες, οΙ' π6λ. Kopalx'i'j;;. 
ΟύαρΙα, ij' π6λ. BαιI~IKfj;; ΊσrtαtνΙ«,. 
Οϋαρος, δ' δι. PωμcιΙω", Ι πατ. Ναιρ-

Ιω·ι. r«λALoι;;. 
Ού6ρρι.ιν, -ι.ινος,δ·δν.aνδΡ.παιριίΡωμ. 
Ούόσκονες, οΙ (χ. ,ι.ινες)· 18ν. Ταιρ' 

ραιχιιιν . 'ΙσπαινΙαι,. 
Οϋ6ιοι, οΙ' Ιθνο, r.ppoιvL«,. 
ΟύδαΤος, δ' ιΤ, τιilν θηδ. lIπ«ρ~.ν. 
Qύελ/O'=Έλέα. 
QύελΙτρoι, «ι· πόλ ο Λ«τΙου. 
Ούενόφριον, τ6' πόλ.Σ«μνlτlΙν'lταιλ. 
Ούένετοι, οΙ' ~ΈνετoΙ II&voς; Δου· 

Υδοιιν. Γ«λλΙαι;;. 
Oύενouσ/α, 4j' π6λ.Σαιμνlτ&lν'lταιλΙαι,. 
Οϋερα, ~ci· Χώ. ΜηδΙαι,. 
Oύερ6aν6ς, ij' , λΙμνη 4νιο 'ItCΙAI«,. 
ΟύεΡΥΙλιος, 6' κιρΙφ. Ρωμ. iπ.ποιηt. 
Ούέρεσις, -ιος, 6' π6λ. ΛαιτΙοιι. 
Ούέρητον, t6' π6λ. Ί~αιλΙαι,. 
Ούέρκελλοι, οΙ' π6λ. 4νω Ίταιλιαι,. 
OutooίIiOY,tD (x.-ιoς,bIδp.Kcit.'lt«A. 
Ούετouλώνιον, τό' π6λ. ΤυΡΡ"lνΙαι;;. 
Οϋζιτa, tci' πδλ. ΝοιιμlδΙαι,. 
Ούήιοι, οΙ' π6λ. ΤιιρρηνΙ«,. 
Oύήνaσa, tci' χωρ. KcιππαιδOK!«;; . 
Ούήρι.ιν, -ωνος, 'iJ. π6λ. ΙΙνω·l~ιxλΙcι,. 
Qύήστινoι, οΙ' λιχ. Σαιμνlτιilν 'ν 'I~cιλ. 
ΟύΤεννα, -ης, 4j' πόλ , Νιχρδων. ΓΙΧλλ. 
Ούίμινόλιος λ9φος, δ' ιΙ, -τΙΙν 7 

λόιrων Ρώμη,. 
ΟύΤνδαλος, δ' πόλο Nιxptiιov.r«λAt«,. 
ΟύΤνδελικοΙ, οΙ' rIpPCΙVIKOV lhoc. 
ούίΡΥ/λιος, δ'-ΟύεΡΥ/λιος, 
OύKaλέyι.ιν,-oντoς,6ΊΙ, ~&lνTριilcιw. 
oϋλθupνoς, δ' δλ. Ούλ τοΟρνος, 
ούλ/ος, -ου, 6' π«, θιιχΙοιι, 'Apylro,. 
οδλυμπος, δ' δλ. ·Ολυμπος. 

Οδνοι, οΙ' 'Aαlιx~. Ιθνο" οΙ νlΙν ΜΟΥ' 
τόλοl fj Κ«λμουχοι. 

ΟΟξιοι, 01' Πιρσικον lθνο,. 
Ούξισ6μη, 'iJ'νi'jσ:~(ί)ν π«;ι:τλ Ι'«λλΙ«;. 
Oίιoλaτέρρaι, cιΙ· ιιό) .. 'E~pGtIpIιx,. 
Ούολ6Υεσος, δ' βcισ . ΠciΡθων. 
Ούολοοσκοι, οι' lΙλ. Ούόλσκοι. 
Ούολσ/νιοι, οΙ' π6λ. ΤυΡΡ"ίνΙ«,. 
Ού6λοκοι, οΙ' λ«. ΛCΙtΙοιι . 
Ούολτοορνος, 6' Ποt. Ί1:CΙλΙcι,. 
Οδπις, -ιδος, δ' 'πΙθ. 'Aptip. Ι 'πΙθ. 

ΝιμΙαιω, Ι Κ. 4. 
ΟύρονΙο, 4j' ίπΙθ. Άφροδ. Ι μΙ« Mou· 

αιilν Ι μΙ« 'ΩKlcιν(δω'ι Ι χ, ΙΙ. 
Ούραν/δης, δ- υΙ. O~ρcινoll, δ Κ'~όνo,1 

oύραν/δaι,oΙ,ν ~φ O~ριxνφ βιοΙ ίν 
ιiντlθίσlι πι;ό, tοU;Κιχtιχχθ"νΙοιι,. 

Ούραν/ι.ιν, -ωνος, δ·'ιιι. ~ ιiπ6Ύ, O~
ριχνοβ Ι ουραν/ωνες,ΟΙΤltliνι" ~ 
οΙ 'Ολύμπιοι θιοι. 

ουρανός, δ' ιιΙ Έρί60ΙΙ' χ. rTj,. 
Ο(ίρειον, ~ό' πόλο 'ItCΙλ, ΆπoιιλΙcι" 
ΟΟΡειος, δ' 11, -τιΩν Kεν~cιύ"ων. 
ΟύρΙα, ij' λΙ. Άχιχρν. 1 πόλ. Και).αιι!ΡΙ'Χ' 

('r"ιoι). 
Oύp/wv, -ι.ινος, δ='ΩρΙι.ιν. 
Ούροτόλ, δ' δ Διόνιισος; έν Άραιεί~. 
OOρaων, -ωνος, δ' πόλο Ίσπ'X 'ι!~ , 
Οϋτιοι, οΙ' λ«ό, ΠιρσΙιι, . 
Οϋτις, δ (Χ. ουτις)' πλαιστ. δν:O~ιι"σ. 
Όφε-λέστης,-ou,δ'έχ ~/ί)νέπισ .Tρώων. 
Όφέλ τας, -α,δ·βcι.θεαJ:Χλ .. 'ijy .K "τ,ν. 
Όφέλ της,δ'υ ι.Λυχοιίρ-;- . 1 ιι Ι. Πηνί.1 Χ.4. 
Όφέλτιος, δ' Τρφαιδίτ"ί. Ι ιΙ; 't&lv ίν 

Ψ~OΙ' Έλλ ήνιον. '. 
ΌφιεΤς, οΙ (Κ. ΌφιονεΤς)' λΙΧ.Α!τωλ. 
Όφιoνεύς,-έως,δ'τιιφλιi, μXν~.'M8ασ, 
'OφιoOaα,'ij·πόλ.Εi)ρωπ .Σχιιθ . lμΙιχ ~&lν 

Πιtιιοιισ/ί)v νήσων "tTj; ΜεσοnΙοιι. 
·Οφις, -ει.ι:;, δ' πo~, ΆρΚOL~Ι«" 
ΌφΙι.ιν, -ι.ινος, δ"Ι' τω-ι Τ ι tcivUJV βcι

σιλιόσαι, 'ν -τφ O!ipιxvIjI προ -το!) 
Κρόνοιι Ι χ.4. 

·Οφλιμος, δ' δρ. Πόν~oιι. 
Όφρύν(ε)ιον, ~ό' πόλο ΤρφΙΙδο,. 
·Οχη. 'iJ. δρ. Ε,j60ΙΙΧ, Ι 'iJ EUι!oιcι. 

·Οχιμος, δ' 1)[, Ήλιοιι, ΠΙΧ. Κυ>'Ι;ΤΠ-'IΊ,. 
·Οχνη, 'iJ. θΙΙΥ.I{ολωνοίί,ίχ Ί'αινciγΡιχς;. 
·Οψιμος, 6' ΠιιΘCΙ'(όριlό, ~ι,. 

π 
Πό6ιοι, οΙ' λcιo, 'ΑσΙιχ,
ΠaγαΙ, cιΙ·=Πηγal. 
ΠαΥooa/, αιΙ· πόλο θισσαιλΙcι" 
παΥασαΤος,δ' δ τωνΠαιΥαι.IΙπΙθ.'Απόλ. 
Παγασήιος,α,οV'=ΠαΥασaΤcς. [ος. 
ΠαyaσηΙς, ·Ιδος, iι'θψ.~οUΠαΥaσήι· 
ΠαyaσηΤΙKός, ή, 6ν Ι Παγασ- κόλ-

πος, δ -τοll Β6λοιι , 
Πόyaσoς, δ' civtI Πήνοσος. 
ΠαΥΥατον, -τό' δρ. Mcιxl~oνΙιx,. 
ΠαΥκόστη, ij·=ΠΟκότη. 
ΠαΥκρότης, -ους, δ ' ΑΙΥύπtIΟ, μa-

ΥΟ, Ι 'Δρχ", σΙΙΗριχφ. Ι Κ. ΙΙ . 
Γ1aγKρέι.ιν, -οντος. δ' ιιι. τοϊ) ΒυζιΖ.ν-

τΙοιι AtovtO" μ«θ. 'AplatOtSλGtI'. 
Γ16Υος, 6' δρ. πλ"lα. Σμιίρνη,. 
Γ16Υραι, «Ι' π6λ. ΣιιρΙαι~. 
Πόyρaσα, tci' πόλο 'IvDLcl\V. 
navxaIa, fι· μοθ. vfla. Έ"ιιθρ. eoιAcio. 
ΠαΥώνδος, -ο, 6' Βοιώτ«ρχό, τ,ς; Ι 

θηι!. ~Ρμ«tοδρ6μο,. 
Γ16δαΥρος, δ' JtOt. ΠιραΙδο,. 
Παδατοι. οΙ' νOμιaδlKOν lθ,ο, 'IvDliiv. 
Παδόα, 4j' PpcιxΙaιν πo~. Πιiδoιι , 
Γ16δος, 6' πo~. ΊtcιλΙαι,. 

' •• 7 

Παδύaνδoς, "ι' πόλο K«ππcι~oxΙιx~ 
ΠαθυμΙος, -ου, δ' πιρΙφ.Αίγύπ.6φΙΙνΤ 
Παιόν, -όνος, δ' δλ. Παιήι.ιν. 
Ποιαν/α, 4j' δν. δόα δήμων 'A~tIXfj" 
Παιόνιον, ~ό' π6λ. 'AχcιρνcινΙ«,. 
Ποιδόριτος, δ (κ . -ρητος)-ατρ.Λιχχιδ. 
Παιήων, -ονος,δ (Χ . Παιόν,Χ.Παιών)· 

Ίιχ τp ,θlιiJν!δ' Απόλ.: ίπ (θ.ΙΙλλ .θιιilν. 
ΠoIov/a,'iJ' .ίιιx '~χ.'Mαιy.ι~ .I=ΠιxννoνΙcι. 
Παιον/δαι, οΙ DfJpo •• Α ttIXfj,. 
Παιον!δης,-ου,δ·ιιΙ.ΠιχΙον . ,'ΑΥciσtροφ. 
ΠαιoνΙK~ Ι"",), 'iJ' 'iJ ΠιχιονΙιχ. 
Παι6πλοι, «Ι' λιχδ, tllv Πcιlόνιoν. 
ΠαΤος, fj' πόλο 'Ar-xcιDlcι,. 
Παισ/και, οΙ' λιχο; ΠιρσΙ«,. 
Παισός, ij 'πόλ .Μιιο Ιιχ;(ΙΙλλ.· Απαισός). 
ΠαΤτοι, οι' λιχό, θ;:.,*χη, . 
Παfι.ιν, -ονος, δ ' ιιι. 'EvCuplUJVO' Ι υΙ. 

'AvtIA6xou. 
Παιών, -Gινoς, δ·-Παιήι.ιν . 
Παιι.ινατος, δ' 11, t<iv KOfJpijtbI.,. 
Παιι.ιν/α, "ι' ίπΙθ. 'Ae"lv/l, 
Παιώνιος,δΎλόπt,ίκ 'Mive'J;; θ~,*Kη,. 
Πακ6τη, 'ι( Ι~cιΙρcι ίχ Λαιρίοη •. 
ΠόκοΡος, δ' 'iJoy, llcipQmv. 
ΠοκτΙι.ιν,-ι.ινος,δ·ΠιιθΙΧΥόρ.ίχΤi~ΙΧν~. 
Πόκτυες, οΙ' xi~. llOΙKttIfxi'j. χώριχς. 
Πακτύη, Υ;, Χώ . epq.K. χιραονήσοιι, 
Πακτύης,-ου,δ'ΛιιΜ, ~I' Ι δp.'Iων(cις , 
ΠαKΤUίKή, t j • ιίπιχρχΙΙΧ '1νδlιilν. 
Πακτι.ι),6ς, δ' πo~, Λιι~Ιαι,. 
Πόκι.ιρος, δ' βcισ. Α!Υύ;t~οιι. 
Πολαιό κώμη, ij' χώ. Λιχχων(ιχ,. 
Παλαιό πόλις, 'iJ. 'iJ των Έμποριτων 

ίπΙ τινο, V"lGreo;;, 
Πaλα/6υ6λος, 'iJ''iJ πcιλ.Bόδλ .'νΦοl νΙ χ. 
ΠαλΟΙΥόμ6ριονί -τό' π6λ. ΑΙολΙδο, ί, 

Μ. 'Aalq.. 
Παλαιμόνιος, δ' υι. ΛΙρνοιι, AltWλd" 

IΙ~ Άρoyoνcιιιτ/ί)ν. 
Παλα/μι.ιν, -ονος, δ' δ 'ΜlλIΧ'ρτη, Ι 

ιιι. ΉφcιΙα~oιι iΊ A!tQIAoίi Ι χ.4, 
Παλα/παφ:>ς, 4j' f; πcιλ.Πciφο;;Κύπροιι. 
Παλαιπερκώτη, "ι' δλ. Περκώτη. 
Παλαιρός, 'iJ. πόλ, 'Αχιχr-νΙΧ'ΙΙαι,. 

Παλα/σκηψις, -εως, 4j' 'iJ παιλ ,Σχfjψl;;. 
Παλαιστής, -00, δ' 'πΙθ. Διό,. 
Παλαιστ/νη, fj' χώpcι Άσ(cι,: 
Παλαιστινός, 6 (Κ. -Τνος)' υι. Πο· 

σ!I~ . , βcισ, epq.xWv. 
Πaλa/τυρoς, 4j' 4j ΙΙΙΧλΙΧlιί Τύρο,. 
Παλα/φaτo" 6- "Ελλ"lν αυYΎρcιφιιί,. 
Παλα/χ8ι.ιν, ·ονος, 6' πcι , Πιλιxσ-;-oίi. 
Παλόκιον, ~6' πόλο Tιxuplxi'j, χιρσον. 
ΠόλακC?S., 6' υι. Σχιλούρου, Σχύθ'l),. 
Παλαμήδης, .ους, δ · υΙ. βcιo. Eutiolιx;; 

Ν:ι:ιιπλΙου Ι Δ.lπνoσoφισ~iι, Ι χ.l1. 
Παλόνδος, -ο, δ' ΠO~ . 'Ινδιών. 
Γ16λαντa. tci' πόλο Κορσιχfj,. 
Παλόντιον, t6 ' δλ . Παλλόντιον. 
Παλότιον, -τό·.Ις; twv 7 λόφων Pώμ"l~ 
ΠαλεΤς, οι (Χ. -λ"ς)- xcit. τ,., ίν Κι-

φ:ι:λλην. llciA'l)'. 
Παλεύς, -ά..ις, 6'ιιΙ.Κιφ :ί λοιι , Ιδρυ~ή, 

πόλο llciλ τι, . 
Πόλη, 'iJ' πόλ ο Kιφcιλλτιν(ιι,. 
Πολ Ι&>8ρa , tci' βλ. ΠαλΙμ608ρο. 
Παλική, τι' πόλο Σιxελ(αι~. _ 
Πολικο/, οΙ' πιχΤδε; Διό; x.νιίμ:γ:rι; θαι· 

λΙαι; Ι λΙμνη έν ΣlχιλΙq.. 

Παλ/μ608ρa, ~ci· πόλ ο 'IV~Lxfj,. 
Πα},Ινδρομος διφα, 'iJ . iχρωτ.' Aριx~. 
Πόλιν60ς, δ' -τό μαιΙΙQωλιrον Δαινι:ιου 

ίν "Α?γll. 
Παλ/νουρος, δ (Κ -ούριον,~ό)'ιiχ?ωt, 

Κciτaι 'ItcιAlQ4;. 
Πόλιον, ~ό' ιi 'lτΙ 'Πήλιον . 



tt •• 

Παλιρετ<;ι ΟΙΊίντΙ ΠαλαιρεΤς (βλ. Ποι
λαιρός). 

Παλλαδδς, -δ, δ (Χ. ·όδας) · iltL1'pcxIi· 
μοιτοποιό, ie ' AAaecxvepaIcx, Ι Χ. Ι. 

Παλλόδιον, τ6' l1'οιλμοι ' Αθην4. Ι δι-
xoιoτ~ριoν ίν 'AOijvcxt,. 

Παλλόδιος,δ'ίοιτρό, ie' AAaecxvepaIoι,. 
ΠαλλαντΙα, "ι ' π6λ. ΊδηρΙοι;. 
ΠαλλαντΙδης, δ' ι)ι. Πιίλλοιντο,IΠαλ-

λαντΙδαι, ιίπ6Υ. Πιίλλοιν1:Ο, ιΙνΆ8. 
Γ1aλλόντιoν, 1:6' π6λ. 'ApxoιCIcx. Ι = 

ΠαλόTlον. 
Παλλόντιος λόφος, . δ' ιΙν ΡώμΊ/. 
Παλλός, -όδος, ~ι' ίπΙθ. Ά8ην4,lθl)1'. 

ΤΡΙ1:ωνο. Ι Παλλόδος πέτρα, tj. 
δρ. ΤροιΙ;;τ,νΙαι,. 

Πόλλας, -αν τος, δ' ItCX. Σιλ~νη. Ι ιΙ, 
ΤιτciνωνJιΙ, rΙ1'ciντωνl οΙ Dcxv~Io· . 
νο, Ι u t. Auxciovo; Ι Χ.4. 

ιιαλλήνη, .". Χιρσ6ν. Moιxae .ln6A.Mcx-
υδ. Ι δfjμο, 'A1:tIxfj; Ι Χ.4. 

Πόλμα, tj. π6λ. ΒαιλιαιρΙδων νr,οων. 
Πόλμυρα, ." (Χ. ούρα)' π6λ. ΣορΙαι,. 
Παλμυρηνή, tj. ίπαιρχ.ΣuρΙcx;. 
Πόλμυς, ·υος, δΌΙ:ΙΠΠΟ1:Ιωνο"Τρώ,. 
ΠαλοΟς, -οΟντος, δ·=Πόλη. 
Πόλτος, .". πόλ. ΣuρΙcx •. 
Παμ&ιτόδαι, -ων, οί' δ7jμ.'ΑnιχΥι,. 
Παμ&ιτόδης, δ' δ Ιx .Π!Xμδωται~ων. 
'Παμένης, -ους, δ' θηδcxΤι:Ι, 1:Ι'. 
Πόμιλος, δ' βλ. Πόμμιλος. 
Πόμισος, δ' δν. ποτ. Φθιώ1:ιδο;, Μισ-

οηνΙcx., ·Hλι~o. χ: 4. 
Παμμένης, -ους, δ' • Αθηνcxtο\: Ι θ'lj

pcxto, Ι Χ.ΙΙ. 
Πόμμιλος, -ou, δ' ΙΙΙ1'οιριύ;, οίχιστή; 

Σιλι,ιουν1:0'. 
Πόμμων, -ονος, δ' 1)1. Πριciμοu!Σχό· 

ριι:l, -τι,. 

Παμφόης, -ους, δ' • AP1'ato, ;avIacx. 
ΔΙΟζΙχοόροο, Ι χ. 4. 

ΠαμφΙα, tj (Χ. -ιον, τ6)' π6λ. ΑΙτlιιλ. 
ΠαμφΙλη, .". ouyypcxιp. ie Έπιδ. fJ ΑΙ· 

1'ύπτοο Ι δν. 'tcxIpcx, Ι χ .4. 
Πόμφιλος, δ' ιΙ, τάlν 50 οΙ. Α!1'όπ.οοl 

στρcx •. Ά8.IΙ;;ω1'ριiφ. ίlltoιητή,1' Χ.4. 
Παμφύλη, 'Ι( el)1" PCXxIOI) Χ. ΜcxντοD,. 
ΠομφυλΙα, 'ιι' ίπcx~χ. Μ. 'AaIcx,. 
Πόμφυλοι, οΙ' Χciτ. ΠcxμφuλΙcx.1 ΙPI)ATj 

Σιχιιωνο;. 

Πόμφυλος, δ' οι. Α!1'ιμΙοο, ιίδιλ. Δύ
μcx'ιτο" Pcxo. Δωρι'ων ΠΙνδοο. 

Πόμφως, -w, δ (Χ . . φώς)' Άθην. ποιη
τή, ItCXλCXιότι~ο; Όμήροιι. 

Πόν, Πανός, δ' θιό; ποιμ'νων ιiν' Αρ
χcxδΙ!J . 

Πανο8ήναια, 'tci' 'ορτή ίν 'AB~vcxI' 
ιί, τιμήν 't7j. Άθηνίϊ,. 

Πόναινος, δ·l;ω1'Ρciφο., ιίδιλ.ΦιιδΙοο. 
ΠανοΤοι, οΙ, Acx. θρ4χη;. 
Πόναιρος, δ' θισοαιλό; τι •. 
ΠαναΙτιος, δ' δν. διίο 01:ωιχ. ,ιλοο. ιix 

ΡΙ:Ιδ()1) Ι Χ.4. 
Πανοιτwλιον, τ6' -Ιι OI)V'AII)OI, λoιάlν 

ΑΙτωλΙcx,. 
Πονόκεια, 1)' 8u1'. ΆΟΧληπlοδ. 
Πόνακρσ, oτlt· δρ. Κρήτη,. 
Πόνοκρον, τ6' πόλο Κιίπροο. 
Πόνακτον, '\6' :ρροόρ. 'A1:τIxfj., 
ΠανόΡεΤος, δ' φιλόο., μσι8. 'APXIOI-

λιίοο. 
ΠανοχαΙα, 'ιι' ίπΙθ. Δήμητρο •• 
Πανοχ αιΙς,-Ιδος, fι 'δλ η 'Iι'AxoιtoιlinI8. 

Άθηνίϊ,. 
Παναχοιοl, οι' οι Πcxν,λληνι •• 
ΠανδαΙα, fι· 8u1'. 'HpcxxA'ou •• 
Πανδόρεος, -ου, δ (iι -εwς, ·w)· οι. 

ΠσlιρcΙς-Πcιρkνόwιι 

ΙΙ'ροltο, ιix ΙΙιλ~τοl)l'Βφ'οl~ ΤΙ\: 
Πόνδαρος, δ' ιιι. Aoxctovo,; π,ρΙφ. 

τoeι:lτη,. 
ΠανδατερΙα, tj (χ.·τωρΙα)· νfjO."11OΙλ. 
Πανδέλετος, δ' Ά8ην. ooxoφιiντη,. 
Πόνδημος, tj. ιiιtΙ8. 'ΑφροΟΙτη,. 
Πόνδια, τΙΙ· Ιορτή iν Ά8fιν.πρό, ΤΙ-

μ'ήν ΔI6,. 
ΠανδΙη, "ι' 8Ο1'.Δίό, χ, 1:ιλήνη;, 
Πανδιονlδης,δ'uι.ΠοινδΙονg;,δΑ ί1'Ιιί,. 
Πανδιονlς, ·Ιδος, tj. 8u1'" ΠοινδΙονΟ", 

-ιι Πι;όχνηlμΙοι τcί)ν 10 φιι. Ά ττιΧfj;. 
ΠανδΙων, -ονoc;, δ·ιιΙ'Εριχθο.ιοl) ItCX. 

Έριχ8'ω" Ροιο. ·Α8.ΙοΙ. Κίκροπο" 
βοιο_ Άθην, Ι χ.1. 

Πόνδοκος, δ' ,ι, 'tci\~ Tpciιων. 
ΠανδασΙα,"ι·π6λ.θιοπρωτ,lπόλ,'Ιτοιλ. 
Πανδρόσ(ε)ιον, τ6' Ιιρόν Dcxve;:'Qoou 

ίν τ~ ΆΧΡΟιt6λll ·Αθηνών. 
Πόνδροσος, tj. 8u1'. βοιο. Kίxι;oiτo, χ. 

Ά1'λοιιίροιι 
Παν(SWρQ, t.. tj πρώtη Ύφνή o.oιAatooι 

Ι'ιπό των 8ιcί)ν ι!, 'tou. ciνθρώltοU; 
πρό; τιμωρΙοιν τωνlθι& τcί)ν βοιοciν. 

Πόνδωρος, δΌΙ.'Εριχ8'ω" ιίδελ,Ποι·Υ. 
δΙονος;. 

Πανεός, ·όΟΟς, 'ιι' Χώ, ΦοινΙκη;, 
ΠανεΤος, α, ον'δ τοσΠαινό,IΠανεΤον, 

τό=τό Ιερόν τοΟ Πανός ΠανεΤα 
(ίνν.δεΙματο)=οIΠανικοί φ660ι, 

Πονέλληνες, ΟΙΊiποιντι, οΙ"Ελληνι,. 
Πανελλήνιον, τό' δρ.ΑΙ1'Ιν1)', ίπ! ~oϋ 

δπο!οιι ~τo δ νιχό, τοσΠοινιnηνΙοl) 
Διός; . 

Πόνεμος, δ ' δ ncxp' Ά8ην. M&τoι-yιι~ 
τνιών. 

ΠανήΥΟρος, δ' McxxaeάIv τι,. 
ΠανθαλΙς, -lδος,.,,'θΙFοιπcxιν:Ελίνη,. 
Πόν8εια, 'ιι' oύ~ . 'Μρcxδciτο!Jlσύ~. cxu-

τοχρ. MciFXOI) 'ΑντωνΙνοιι. 

Παν8ιαλαΤοι, "ι' φυλΤ; ίν DspoI!J. 
Παν8Ιας, ·ου, δ' 1'λύπτη, ίΧ Χ/Οι) . 
Παν8οlδας, ·α, δ' διδCΙox. ,l,ιλσσι:lφoυ 

Λύκωνο,. 
Πσν80Ιδης, -ou, δ' ιιι. Πcxvθόοl). δ Πο

λl)δciμcx" 
rnv8ooc;, δ (Χ, οονΊ/Ρ. -80υς)' οl.'Ορ

. 8t1αι, ΙιριΙΙ, 'Απ6λλωνο,. 
ΠανιορδΙς, -Ιδος,,,,' πόλ.'Αοιοιτ,Σοιρ-

μcxτΙcx,. 

Πσνι6ς, ·όδος, tj, 'ιι το& ΙΙιινό" 
Πόνιον, τ6' λ6φο, ΠοιλιχιστΙνη,. 
ΠανΙσκος, δ' μιχρό, Dciv, 
ΠανΙτης, -ου, δ' Μιοοήνιό, τι,. 
ΠανΙωνες, ΟΙ'-δπαντες οι ·Ιωνες. 
noVIwVIQ, 1:ΙΙ'&ορτήΊώνων Itι;ό; τιμήν 

Πo:ιιιδάlνo,. 
naVIwVIov. τό' Ιιρόν ΙΙλοο,Ποοιιδ,ίltΙ 

του δρ . . ΙΙιιχι:ίλ η,. 
Πανιwνιος, δ' ΧΙο; οωμιχ τίμπορι>;. 
ΠαννονΙα, "ι' χώ. ΕUρώΠ1)', 
ΠαννυχΙς, -Ιδος, 'ιι ' δν . ftoιIpcx" 
Πανόλ6ιος, δ' ποιητή; τι •. 
Πανοπεύς, -έως, δ' ιιι. ΦώΧοο, _.'110 

πιιοΙ) Ι π6λ. ΦωχΙδο;, 
Παvόnη,iJ'μΙcxΝη~'Ι)Ι~.'μΙcxθlοπιciδων. 
Πανοπηίόδης,δ· υΙ.Ποινοπ •. , δΈπιιό,. 
Πανόπολις,-εως,'Ιι' Ρλ. ηανός πόλ1ς. 
Πόνορμος,δ'π6λ.1:ιχιλ.lλιμ. ΉπιΙροο 

Ι λιμ. 'Axoιtoι, Ι χ, Ι; 
Πανός δρας, ,,6' δρ. 'Attlxfj,. 
Πσνός πόλις, tj, π6λ. ΑI1'uπτ.θηδοιtδ. 
Παvτόyν.ωτoς, δ' ΙΙδ,λ. oτupciv. Σιiμoo 

Πολuχρcιτοuς;. 

ΠαντακΙας, δ' βλ. Παvτcικύας. 
Παντακλt\ς,-έouς,δ' ·&Oηv,tl, 11,0-

ρο, Σπιiρτ,lς;. 

ΠοντακΟΟς, -συ, δ' ποτ. 1:Ιl(8λΙοι., 
Πανταλέωνί-οντος,δ' ιίδιλ, βιχο, Δυ

δάlν ΚροΙοοο Ι βοιο.'Ελιcxτ1.ί)V IΧ,4, 
Παντόρης,-οuς,δ·πιχ.ΤΙΙΡ,r'λαι'·Ιππο. 

xριiτoιι,. 
Παντόρκης,-ouς,δ"Ολuμπ,ιονΙχ.ie'Β
Παντσuxoς,-oυ,δ·Jι!:αιxιδ,1:Ι" [λιΙοι\:. 
Παντεύς,-έως,δ'τώ'ν ΣltαιΡ1:ιιχτliιν τις;. 
Παντελtδας,-o, δ' Δoιxιδeιιμόνιι:l; τι;, 
ΠαντΙκα,'Ιι' ΚοπρΙοι 'Ι' ίν t1l cxuA~ τ~, 

Όλυμπιιiδo,. 
Παντικόπαιον,τ6·π6λ.χ. λιμ, ToιoρΙ~. 
ΠανTlκόπης,-ou,δ'ποτ.ΕUρωπ.Σcxρμcx
ΠαντΙμσ8οι,οΙ" Αοιοιτ.λοιό.. [τΙcx., 
ΠαντΙτης,-OU,δ·1:ποιρτlιiτη;δlcxοωθιΙ. 

ίΧ 'tfj, Ιν θιρμοιτιίλοιι, μCΙxης;. 
Πσνύσσις,-ιΟΟς,δ'ποι. οιιπ. Ήροδ6 •• 
Πόνυσος, δ' ποτ. )(οιοΙοι,. 
πovων πόλις, fj'-πανός πόλις. 
Π6ξαμος, δ' ouyyp. cΌΨΟΙΡΤU'l:lΧci\ν», 
ΠαξσυΥούστα, 'Iι'πι:lλ, κaλτ:ιeηρΙcx., 
ΠαξόΙ, οΙ' δόο νηοtδ:ΙονΙοu DaAd1'ol), . 
Πόος, tj, Χώ, • ΑρχοιδΙοι,. 
ΠαπαΤος, δ' δ ΖιΙΙ, ποιρ& Σχό8cxι" 
Πόππος,δΌUΥΎρ.c6νιιροχριτιχάlν», ie 

, ΑλιeοινδριΙοι" 
ΠόπΡημις,-ιος, "'·π6λ.ίπΙΔίλ 'tOΙ Α!1'ύπ. 
Παι:;tι66λλων,-oντoς,δ' ποι, ΔCXΟΤ?cx· 

τ!~οl), 'ΒλιΤο, . 

Π0ρ66uστoν,.ό'δικoιoτήριoν ίνΆ8ήν. 
Πapόδεισoς.δ·πόλ.ΣιιρΙoι.lπoλ.Σιxιλ, 
ΠαραθεμΙδας, -α, δ' Δαιxι~ιxιμόν. τι • . 
ΠαΡCΊι6όσιoν, τό'μνημιΤονίν' ApxcxeI!J. 
Παροι6ότης ου,δ' τφν Σπαιρτιοιτ. τι,. 
ΠαρgΙ6ιoς,δ 'θερltπ, βcxο.θρ!jχ.Φινίως;, 
ΠαρQιτόKαι, oΙ'=Πaραιτακηνol' 
Πaραιτακηνή, 'ij' ίιτοιρχ. ΠιροΙδο,. 
Παρ<:ιιτακηνοl, οΙ' νoμCΙδι. οlχοσντι, 

τηΎ προη-Υ, xάIpcxv. 
Παραιτόνιον,τ6'πόλ,χ.λιμ.ΑΙ1'ιίltτοο. 
Πσραλόται, οΙ' Σχο8ιΧόν Ι&νο •. 
ΠαραλΙα, fj·-Πόραλος. 
Πσρόλιοι, Ο.ΙΌΙ Χιίτ.τ'ι"νΆττ. Doιpri· 

λοο Ι oΙxCΙτ. oτfj; θιοοcxλ, KcxALeo • . 
Πόραλοι. οΙ' - Παρόλιοι Ι ')Ι νcxuτcxι 

tfj, oτplY,pOU; Πcxριtλοl) . 
Πόρσλος,1)'tjιiπόΣοuνΙοu μίχρι 'Αθην, 

δύΤ.πιx~ιxλ,lltόλ,ΙΙιxλΙ~,! ΙιριΧτι;ιήρ. 
Πόραλος,δΌΙΠιριχλ·11)!.Δημοδόχοο. 
ΠαραπΙτο,· tj. ούΙ;;. Φοιρνcxδci~οl). 
ΠσραnoταμΙα, tj (Χ. -όμιοι, οΙ), πόλ, 

ΦIIIXΙ~O;. 

ΠαρασωπΙα,'Ιι''ιιποιΡ& τόν 'Αοωπόν χώ, 
tfj, Φθιώτιδο,. 

Παρ::ισωπιός,·όδος,'Ιι·=Ποροσωπlα. 
ΠαρciύσΤoι, οΙ' λοι, θισltι;ωτΙιι., 
ΠαραχελωΤται,oΙ(x,-~Tται) ' 1Ι«τ. tfj. 

ncxp& τόν Άχιλlj\ον Χ (iι~ιι,. 
Ποροχοό8ρας, δ' δρ. ΙΙη>'Ιcx\:. 
Παρδόκας"α,δ' δoίlλό, τι; παιρ' • Αρι
Πόρεια,tj·νιίμφ . ,ού~,ΜΙνωο,. [στοφ, 
Πoρειcι6δης,δ'τύρ, Τι:τuριχfjς: Χι?οον. 
Πορέντιον,τό·πόλ. χ, ·λιμ. 'Iστ~Ιι:τ,. 
Παρ8όων, 6' βλ. Πορ8όων. 
Πσρ8εινοl, οΙ' λοιό, 'InupIcx,. 
Παρ8ενΙα, ""ΙπΙ8'-Ηροι; 1 tjνfjο,Σciμο,. 
Παρ8ενΙας, δ' . ΠΟΤ. "Ηλιδο,. 
nσp8tvIoV,OΤQ' π6λ. ΙΙuoΙοι; Ι π6λ. κ. 

iiιp :Tcxl)"Ieo, lπ6λ. ΕuδοΙοι, Ι δρ . 
• "Ρ1'ολΙδο;_· AρxoιδΙoι~, 

Παρe"ένιος,δΌUΥΥΡ,iχΝιχαιΙοι~ ιrροιμ-
μιiτ,l 'ΠΙΧ. It')Lfjt.IIt01:. DoιιpAcx1'ov. 

Παρ~ενlς, -tδoς" 'fJ' δν. 'oτcxIpcx,. 
Παρ8ενόπαισ, tj·=Παρ8ενόπη. 
Γισρ8ενοπατος,δΊI;c'tιί)V'πτ& ίπΙθή-

δο:;»ιιιι,Τcxλαιοfι,ciδιλ: Aδριioτ,lx.1. 
Πορ8ενόπη, tj·θΙΙ1',1:τιιμφιiλ,18ΙΙΎ.' Αλ-



χCltΙοulμΙCIt.cίiν1:ιιρήν_νl'lj π6λ .Νιri
πολιο Ί.CιtλΙCιtc. 

Πορ8εν6noλις,-εως,"ι·π6λ. Max.~oν. 
Πορ8ένος,"ι' 'πΙθ. 'Aθ-1j va. Ι 6υΥ. Ά· 

π6λλωνι:ιο Χ. Xρυooθ'μι~o;;. 
Παρ8ενών,-ώνος,δ' δ π.~Ιφ. νσιό,'Α-

θηνΙο 'ν Άχροπ6λιι. 
Παρ8ηνοl, οΙ'-=Παρ8εινοl. 
Παρ8lα, "ι' 'πιΖΡΧ. 'ΑοΙCIt,. 
Παρ8ινοl, oΙ'=ΠCΙΡΔεινol. 
Πaρ81ς, -Ιδος, ~ '-Πoι::8ία. 
Π6ρθος, "ι' π6λ. 'lHur-f~" 
Πaρθυolα, "ι·-πaρ8Iα . 
ΠαρθυαΤοι, οΙ ·-Π6ρθοι. 
Παρικ6νη, 'Ij' π6λ, DιραΙCIt" 
naPIK6vIoI,ot·xri.,DσrPLxCΊvη~ ι. πιρ-

αΙq. Ι 1:χυθ. Ιθνο • . 
Π6ριον, .6' π6λ. Χ. λιμ. Μυ"ΙCIt •. 
Πόρις, · ιδος,δ· υι, Πριciμου Χ . Έ)ι~δηo, 

ιΧΠΙΖΥωΥευ. 'EHV1J •. 
Παρισ6δης, δ·-Παρεισόδης. 
ΠαρΙσιοι, οΙ' λιΖ. Aouyeouv. r~λ),ΙCιtC, 
Πόρμα, "ι' π6λ. ΊΤιΖλΙοι;. 
Πορμεν/δης, δ' φιλ6α. έ;'ΕλiΧ' Ι χ. 4. 
Πaρμεν/ων,-ωνoς,δ' ατροιτ.ΦιλΙπποΙ) 

Χ. ΜεΥ. 'AAIIicivOpou Ι Χ. 11 . 
Παρμένων, -ι.ινος (Χ. ·οντος), δ' Βυ· 

ζοιν.ι6 •• ι. Ι μΤμ6ι; . ι •. 
Παρμισός, δ' πο •. θια'JοιλΙοι,. 
Π6ρμυς,-uος,"ι'αU!;. Δoι~ιΙoυ ΊΌtciαπ. 
Γlaρνασ(σ)/ς, -/δος,"ι' 'Ij πιρ! τόνΠ~ρ-

νοια:ιόν χώροι. 
Παρνασ(σ)ός,δ·υΙ·Πο:ιιιδ . l·δρ . Φωχ!· 

δο.-ΛοχρΙδ. Ι χώ. ΚCιtπποιδι:ιχ!οι, . 
Πόρνης, ·ηθος, "ι(χ .δ) · δρ . Άτ.ιχfj • . 
Πaρνησός, δ' δρ. ιι"δΙCιtC. 
Πόρνοι, ΟΙ'--Απαρνοι. 
Πόρνων,-ωνος,δ·δρ.Λιχχων. - ΆΡΥολ . 
Πσρoπαμισ6δaι, οΙ' 'ΑαιCltτ. lθνο • . 
Παροπόμισος,δ(χ.-ον ,.6)·δΡ . ΆαΙCιtc . 
ΠόΡος,'Ij ·νfjα . ΑΙΥCltΙου,μΙCIt t&iνΚυχλciδ . 
Παρπαμισ(σ)ός, 6 (Χ. ·νισ(σ)a6ς)·-

Πaρoπόμισoς, 
Παρρaolα, "ι' π6λ . 'ΑρχClt/)ΙCιtC. 
Παρρόοιοι, οΙ- AClt. 'ΑρχCltδΙCIt" 
Παρρόσιον δρος, 't6 ' δρ. 'ΑρχClt/)ΙCIt" 
Πορρόσιος,6·ΙπΙθ.' Απ6λλ. 'νΆΡΧιΖδ.1 

υ!. Auxriovoc Ι !;ωΥΡciφ . Ι Χ. 11. 
ΠαρρησιόC5ης,6·πλοια.όνδν .ποιr-άιΛου
Παρυ6δρης,-ου,δ·δρ . ΙΙ.' Αα. (χιοινlj\ . 
Παρύσατις,-ιδος, -Ι, . θυΥ:ΑρτCltΙ;. Α' Χ . 

αut;;.ΔCιtριΙου .06 "Ωχ ου, μ 'ή.' Αρτοιι;. 
Β' Χ. Kupou τ06 νιωτ'ρου. 

Πόρφορος, δ' Κολοφώνιό. τι •• 
Παρwρεδται, ot· xri't. ΠCιtρω:;IΙCIt" 
Παρώρεια, 11 (Χ. -ε/α, Χ. -/α) ' π6λ. 

'ApxCltO. Ι xιD. Ήπl!ρου. 
Παρωρεύς, ·έως, δ' υΙ. Τριχολώνου, 
Πασaργ6δαι, οΙ' Πιραιχό. λιΖ6 •. 
Πασαργόδaι, CιtΙ- π6λ. ΠιpαΙ~o., 
Πασέας, -ου, δ' 'AQ1Jvoιt6. τι. Ι πιι. 

• ΑδοιντΙδου, -τυρ. Σιχυωνο •. 
Πασlας, -ου, δ' -τοχιοτ'ή. 'τΙο i 'I' Αθήν. 
Πασιθέα, fι' μΙCIt ΧCιtΡΙ'tωνlμΙCIt ΝηρηΙδ. 
Πασ/8εμις, -ιδος, δ' icz'tp6c τι •. 
Πασιθόη, fι' μΙCIt -τιυν 'ωΧΙιΖνΙ/)ων. 
Πaσικλtjς, -έους, δ: πcz:ΦιλΙα'tου,'Α-

8ην. Ι νόθο υι. ·ΠοιαΙωνο. Ι Χ.4. 
Πασ/κυπρος, δ' βιΖα. Kunpou. 
Πaσ/μαxoς, δ' ΛCιtχιδcz:μόνι6 •• ΙΟ. 
ΠσσΙμηλος, δ' Κορ!ν8ι6. τι •. 
ΠασιππΙδaς, -α, δ' ΛCιtχι!)czιμ6νι6, τι,. 
Πασιτελ/δaς, -α, δ ' ΟΤΡClt't . ACltXI/)CltIμ. 
Γ1aσ ΙΤ.Ιγρης, ·ητος,δ( χ.-τΙγρις,-ιδος)· 

Ito't. 1:ouotCltvfj. 'ν ΠιραΙq.. 
Πασιφόη, "ι' 8υΥ.'ΟλΙου Χ. ΠΙΡΟ1JΙδο" 

«διλ. Κ Ιρχνι.; αύt:. IiΙΙ νωο; Ι χ.l1 . 

ΠσσΙων, ·ωνος, δ' o'tpClt •. ΙΙυρΙ_ν, 'χ 
ΙΙιyιipων Ι -ΠaoσΙων. 

Πασσaρών, ·Gινoς, δ' π6λ.ΙΙολοοαων. 
ΠασσΙων, -ωνος, δ' ΆσηνιΖΤ6ο ' τι,. 
Πατ66ιον, -τ6 · =Παταούίον. 
ΠαΊ'αικ/ων, -ωνος, δ' 'AQrιvCltt6. -τι •. 
Πόταικοι, οΙ (χ. -αίκοΙ)' πυΥμιΖΤΟΙ θι-

οΙ -τιυν ΦοινΙχων. 
Παταίκός, δ (Χ. Πόταικος)' 1:lχιλ6, 

τι; Ι Όλυμπιον. ίχΑuμη, ΆχιzΤ~;. 
Πόταλα, -τάι (Χ . ·6λη,1ι) · π6λ.'lν"ιιυν. 
Πατaoύίoν, 't6' π6λ, ΊτCltλΙcz •. 
Πότορα, τιi' π6λ. ΛυχΙιΖ,. 
Πατ6ρ6ημις, -ιος. δ' 'ιριiπων PClta. 

ΑίΥύπ.ου 'Απ!,Ιου. 
Πατησι6δης,δ·ιΙ. τόlνΈφ6Ρ.Σπciρτη,. 
ΠατιζεΙ8ης, 'ους, 6' ιΙο τιυν ίν Πιρ-

αΙ!)ι μιiy_ν. 

Πατιρ6μφης, -ους, δ'fινΙoχo; ΞίρΙ;ou. 
Πότμος,'ιjΎfjο.ΑΙΥCltΙου ,μΙCIt -t1tOpriOwv. 
Πότουμος, fι · π6λ. ΑΙΥUπτου. 
Πότραι, czl· π6λ. ΆχιΖΤιΖ" 
ΠατρaKεύς,-έως,δ·xώ.Kιμμι?Boαπ6, 
Πατρευς, ·έως, δ ' υι. ΠριυΥίνου., ΙΥ' 

Υον . ΆΥήνορο •• 
Πατρόκλεια, 'Ij' τΙτλο. 161J; ρΙΖψφ/)Ι

cx. τfj. Ίλιιi/)o. τ06 ΌμΤΙρου. 
ΠατροκλεΙδης, -ου, δ·δημCZΥ.iνΆθήν. 
Πατροκλtjς, -έους, δ·φlλιiρy.' Α8τ;ν.1 

νιΖύιΖΡΧ. Nιxιiνoρo. Ι ΥλUΠΤ1J'1 κ .4. 
Πότροκλος"ου,δ'υI.ΙΙινοιτΙοιι, φ!λο;; 

Άχιλλ. Ι νczύczρχ .ΠτολιμCltΙου IΧ.I1· 
Πατρόκλου νήσος, "ι"'ία.πλ.ΣουνΙοιι . 
Πατρώ, -σΟς, fι ' μ!CIt τιυν θΙαπιCΊlJιιιν. 
Πατρc;ιo, 1j' 'πΙθ. Άρτίμι/)ο •• 
Πόταλλα, τci ·=Π6ταλα. 
Πα(jλος, δ' r-ωμ. δν. (ΡαuluS)(ΙCιtτρό. ι; 

ΑίΥΙνη. Ι ιiα,;ρoνόμo. Ι Χ.4. 
Πauσαν/ας, δ' υl. Κλιομδρ6του, δ πι

r-Ιφ. αΤΡCltτ .Λczχl~.ίν ΠλΙΖΤ«ΙιΖΤ;1 ιιl. 
Πλιιοτοσίν ., ~ιzo. ΣπciΡΤ"ll' \πιρινιΥ. 

ΠαυσΙας, -ου,δ · ζωγρ.ίχΣιχυων. Ι Χ.4. 
ΠaυσΙμαxας, δ' ΥI(ΟΥρ:&φο; Ιχ 1:ιiμoυ. 
Πaύσιππoς, δ' Σπcz;.τιcί'tη, τι,. 
Πaύσιρις, -ιος, δ' β~o. ΑΙΥύΠΤC"oυ. 
Παίισων, -ωνος, δ·πCltρiαιτο. 'Αθ1lν . Ι 

Άθ1lν. ζωyρCΊφα;. 
ΠαφΙα, ~( ίπΙθ. ΆφροΙΙτη;. 
Παφλαγονία, -ι( ίπιΖΡΧ. ΙΙ. ΆαΙCIt;. 
Πόφος, 'Ij ' δν. /)ύο πόλ. Κύπρου, fι DCIt-

λΙΖΙάι Πσίφο. Χ. 'Ij ΝίιΖ Πciφο •. 
Πόφος, δ' υ!. βιΖα . Kunpou Ktvu~CIt. 
Πόχης, ·ητος, δ' ατρΙΖΤ. ΆθηνCltΙων. 
Πόχυνος, δ ('Ij)' ιixρωτ. ΣιχιλΙCIt •• 
ΠεΥκόλας, ·α, 6' no't. ΦρυΥΙCIt,. 
ΠεδιαΤος, δ' ποτ. Kunpou. , 
Πεδιός, -6δος, -ΙΙ. θυΥ. ΙΙ'ήνυοο 'χ ACIt-

χιlΙczΙμ. ί /)fjμ. Χ. 'tμfjμClt 'A't'ttxfj •• 
Πεδιέες, οΙ (χ. Πεδιετς)·π6λ.Φωχ!/)οο. 
Πεδνηλ ισσός,"ι (x.Πεδνιλ-)·π6λ.Πι~ι. 
Πειθαγ6ρaς, -ου, δ' μciντι, .ιοl.ύρ. 

Σ8λ ι vo!)v'to,. 
ΠειθΙος, -ου, 6' KlpxUPCltt6, .ΙΟ. 
Πει8ώ, -σΟς, "ι' μΙCIt -τφν '~xιιzνΙ/)ων' 

88(\ 'tfj, πιιθοΟ; Χ. ιUΥλΦτ.Ι«,. 
Πεl8ων, -ωνος, δ' "CltQ. Πλriτ_νοι; ~ 

ocz'tp. μίρου. Ί νδιόlν Ι Χ.4. 
Πειρa/, CιtΙ' Χώ. ΆχιΖΤιΖ, . 
ΠειροΤδης, δ' υι.ΠlιριzΙoυ ,E~ρυμί/)_ν. 
Πειραιεύς, -έως, δ' δ λιμ. Άθ1Jνιυν_ 
Πε/ραιον, -τό' λιμ. χ. ,poup. ΚορΙνθου. 
ΠεΙραιος, δ' ιιι. ΚλυτΙοιι, Ίθοιχήαιο,. 
Πεψαιός,6·λιμ.μιτ.ΚαρΙνθ.χ.'Επι/)Cιtd. 
Πειρόνα, 1j' ιiντΙ Πειρήνη. 
ΠεΙρaν8oς, δ' ιιι. -ΑΡΥου χ . Κ!1ιίδν",. 
ΠειρaσΙα, fι (Χ, Πειρεσια/, ιΖΙ) · π6λ. 

θIOOCltA . ΙΙCιtΥννιοΙcz •• 

"" 
Πειρήν,-tjνος,δ·ΠClt.10D.,δ-Ινczχο,-Ιυ!. 

rλczuχου, «διλ. Βιλλιροφόντου_ 
Πειρήνη, "ι' θυΥ· Άχιλψου Ι μΙιΖ τιDν 

ΔιΖνιιΤδων Ι Π1lΥη ίν ΚορΙν8φ. 
Πειρ/8σaς, δ (Χ. -6ους) ' υ!. ΔI~, Τι Ί

ξΙωνο. χ. ΔΙιΖ;, βΙΖΟ. ACltIttewv. 
ΠεΙρaoς, δ (Χ. ΠεΙρώς)' ιιι. ΊμδρΙΙ-

αου, ίΙ; Α Τνου . 
ΠεΤΡος, δ' ποτ. ΆχιΖΤιΖ'. 
ΠειρoQσται, οΙ' λιΖ . 'lAAupICIt;. 
ΠεΙρως, ·ω, δ' δλ. ΠεΙροος. 
Πειρι.ιοσ6ς, δ' no't. ΜυαΙιΖ" 
Πεloανδρος, δ·υ!.'Αντιμσίχου,ίχΤροΙ· 

CIt. Ι ιl; μνΤια.'ή? D1JvaA6It. \ ίπών. 
4ρχ. ίνΆθ. Ι ΠΟΙ1JΤ. Ι χ.4. . 

Πεισηνορ/δης, δ' υΙ Πιιοήνορο., ΠιΖ. 
E~puxAlfIIL'. 

Πεισήνωρ, '~ ρoς, δ' των Τ;;ώων τι. 
Ι χήρυ; ίν ΊθάχΊι Ι χ.4 . 

Πεισ8έταιρος, δ' πλΙΖΟΤ, δν. ΠιΖρ' Ά-
ριατοφ. 

ΠεισΙας, -ου, δ"ΑΡΥιί6; .ι,1 Υλύπτη; 
Πεισ/δαι, οΙ' δλ, ΠιοΙδαι. 
ΠεισΙ~ΙKη, 'Ij. θυΥ. ΑΙ6λου χ:ΕνιΖ;;ί,η; 

Ι θυΥ. ΠιλΙου Ι 8υΥ. Nio'to;,o,. 
Π~ ισΙδωρoς, δ' ΌλυμπιονΙΧ1J' τι •• 
Πει · ικρ6της, δ ·ΠυθCZΥ6ρ.ΙΧΤciρczντο;. 
ΠεισιστρατΙδης, δ' ιιΙ. Πιιαιατι-άτου. 
ΠεισΙστρατος, δ' υι. Νίο.ο;;ο; Ι τύρ . 

Άθην., ItClt. Ίππciρχου Χ. 'lππΙοu . 
ΠεΤσaς, δ·υΙ:ΑφCltρίφς,IiΟιλ.ΛυΥχίωι;. 
ΠεΙσων, -ωνος, δ' ιΙο τcίiν 30 τυρ. ίν 

Άθήν. Ι δν. ΡωμCltΙων .. 
ΠελaγoνΙα, "ι' 'πιιρχ. ΙΙΙΖχι/)ονΙιΖ;. 
Πελόγων, ,ονΤ8ς, 6' 'χ Πύλου , lιπo

οτρriτ. Νίοτορο, Ι .θιν ΛιιΧίων τι., 
ούν tροφ. loιpn1J/)6vo. Ι χ.4 . 

ΠελόΡΥη, fι' 8υΥ. Πιτν'ω., ιΙοοιγιΖ
Υ060& τάι μυο-τήριιιι -τcίiν κοιεεΙρων. 

ΠελaρyoΙ, οΙ , δλ. ΠελασΥΟι. 
ΠελασγΙα, 'Ij' "ι xιD. τιϋν ΠιλιΖαΥων ("ι 

δλη Έλλσις, fι '11 Πιλδπ6ν., iι τό 
W ΑΡΥΟ; , fι '~ριωι/)ΙCIt). 

Πελασγι6ς, .6&<;, lΙ· ... ΠελασΥΙα. 
Πελασγικόν W ΑΡΥος, τό'τό ίν θ."ο",· 

λίq.IΠελaσγικός Ζεύς, δ' δ ίν Δω · 
δώνΊι 'IΠελασγικόν τεΤχος, .6' τό 
ΠFό. Β' '·Αχι-οπ6λι_ •. 

Πελασγ/ς, -Ιδος, fι · 'πΙ •. -Oρcz;. 
Πελασγιώτις, 'ιδος, fι·iKCltpX.eaooczA. 
Πελασγο/,οΙ'CΙρχιιι6τ.Χci.,θιοαczλ. κ. 

ΉltιΙρου. 
Πελaaγός, δ' υι. Aιiι; χ. Νι6δη" βCltο. 

• ΑΡΥου; IItClt. ΑΙμωνοο Ι Χ.4. 
Πελε8ρ6νιον,'t6·π6λ.fj 't6ItoceIaocxA. 
Πελει6δες, CιtΙ· "r-1ICZI μιιιν-ςιΙου Δω-

/)ών1JC Ι -Πλειόδες, 
Πελεκδς, -δντος, δ' δρ. 11. ΆοΙιΖ" 
ΠελΙα, fι' θυΥ. ΠύλιΖντο., ίΧ Mayrip_v. 
Πελι6δεc:, cz Ι ' θυΥΟΙ τ'ρl. ΠιλΙου. 
Πελ/ος, ·ου, δ' υι. Πo~lιlJ. Χ. ΤυροΟ., 

ΙΙ/)ιλ. Ν'ιjΗω., βοι:ι . Ίωλχοδ • 
ΠελlΥνας, -α, δ' μciΥΙΙΡΟ' Όλuμπιci-

δo~ xcz! ΙΙ. Άλι;ιLν/)poυ. 

Πελιγνο/, 01' ΊτCltλΙΧόν lθνο,. 
ΠελιναΤον, .6' δρ. ΧΙΟΙΙ. 
Πέλιννα, 1j(x. ΠελινναΤον, -τ6)·π6λ . 

ΈατιCltιώτιδο, θιααιΖλΙιΖ" . 
Πέλλα, "ι' π6λ . Μczχe~ονΙcz,. 
Πελλόνα, ,11. «ντΙ Πελλήνη, πόλ . ΛCIt-

χων!ιΖ;. [λ ijV1J" 
ΠελλανΙς, -Ιδος, ή' Π1JΥη ItA1Jo. Οlλ
Πέλλην, -ηνος, δ' υι. Φ6ρδιΖντο,; 
ΠελληναΤον, τ6·=ΠελιναΤον. 
Πελλήνη, "ι' π6λ . ΆxιzΤ~ •. 
Πέλλης, -ου, δ' Π!Χ. 'rπιροιαΙQυ, πιilt 

'Ao'tI!,!OU. 



,ιοσ 

Πέλλινο, -Ιι·=l1έλιννΌ. 
Πέλλιχος, δ' ncx.at~cxt: Αρlστίως;,Κσ-

. ρΙνθlο;. [Πελοπ/ά. 
Πελ6πειο, ij' μΙοι ~6ιν θυγ;ΠιλΙου Ι -
Πελ6πη, ij' Χώμη ΛueΙαις;. 
Πελοπηιόδης, δ ' ιiν,;Ι Πελοπ/δης. 
Πελοπήιος, ο, ον' civ,;! πελ6πιος. 
ΠελοπΙα, ij' μΥι . ΚιίκvοulμΙαιτW·.ΝlfJδΙ· 

δωνjθUΎ,θuίσ,;οu,μij. ΑΙγΙαθουlκ,!. 
ΠελοπΙδας, -ou, δ' πιρΙφ, οτι;αιΤ . θ-ηδ, 
ΠελοπΙδης, δ' υι. fj ιiπ6Ύ' Πίλοπος;, 
Πελόπιος, α, ον' δ ,011 lliAOItfJ,. 
Πελοπόννησος, -ou, ij' ij χιρσόν. 'tjj, 

llaAonovvijoou. 
Πέλοψ, -οπσς;, δ- ul. βοια. Φρυγ. Toιv· 

τάλου Ι κ ,4. 
Πέλ ται, οιΙ' π6λ. Φ;;υγΙοις;. 
ΠέλωΡ, -ωΡος, δ' ιΙ; τών Σποιρτά!'" 

έν eijIJOΙI,. (χελΙοι;. 
Πελωριός, ·όδος, tι (κ. ·Ις)·ιϊΧΡωτ . Σι· 
Πέλωρος, δ' = Πέλωρ Ι χυ6ερνΎιτης; 

'tij, νοιυοιρχΙδο; τοί) ΆννΙΙιχ . 

Πεμφρηδώ, 'οΟς, Υι' μΙΙΧ των Γροιιων. 
Πενελόπη, tι· ιiντΙ Πηνελόπη. 
Πενέσται, · οΙ· οΙ δοUλοι θι']σoιλ .~λcιός 

Ίλλυρ(ιχς. 

ΠενθεσΙλεια, Yj"poιaIAtaaoι' Αμοιζόνων. 
Πε·/θεύς, · έως, δ ' υ!. 'ΕχΙονο. Χ. Ά-

Υοιύης;, &uy. Κci~μοu, βοισ . e'!j6GJv. 
ΠενθΙλος, δ' υΙ.'Οριίστου κ . Έpιγ~νης 
flενθύλος,δ·σ,;ριχ,;.ΠGiφΙων. [Ικ.(ί , 
Πεντόπολις, 'εως, Υι' χώ, Μ. ΆσΙοι;; Ι 

tι Κυ~ηνοι'ίκij Λ:fιύη;. 
Πεντέλη, 1j' Χώ. χ.δijμ.'Αττικijς;IΠεν

τελικόν όρος, τό ' δρ. 'Αττικijς;, 
Πεπόρη80ς, ij' vija. ΑίγοιΙου ('ij Σχό

πελος;). 

ΠεραΙα, 'ij'ij τΙΙνPo~Ιω 'l, μί~o,Ι(oι;.(:ι; 
Ι μβ?ος; ΠοιλοιιστΙνη,. 

ΠεραιβΙα, ΠεραιβοΙ' βλ . Περραι6-. 
ΠεροιθηΙς, -Ιδος,7ι ' Χώ. Ά~KOΙ~ΙOΙ;. 
Πέραιθος, δ' υΙ . ΛυKιioνoς;, Ιδρυ,,,,; 

π,οηγουμ. Χώμ'l)ς;. 
ΠέραΤDς, δ ' υΙ Ποσειδ, Χ . ΚοιλχινΙιχς;, 

βοισ. · Σιχυωνος. 

ΠεργαΙο, Τι' ίπΙθ . 'Αρτέμιδος;. 
Πέργαμο, τά' βλ. Πέργαμον. 
Περγομην6ς, ή, όν' δ τ~~ Περγιiμau . 
Περγαμίδης, δ' δ χιiτ . ΠεΡΥάμου, δ 

ΛοιομΙδτ; •. 
Πέργομον, τό(κ.·γαμα,τά, Χ.·Υαμος, 

-ή)' a,κr-όπ.'fΡοΙιχς ' πόλ. (πρωτ.) Mua. 
ΠέΡΥομος, o·uI .HUppou Χ.'Ανtρομciχ . 
Πέργομος, 7,' = ΠέΡΥαμον Ι φρούρ. 

Moιχε~. 11 ιιρΙοις;. 
Περγαο(σ)ή, ij ' κώ κ. δ'ijμ. Άττικijς;. 
ΠεργοσΙδης, δ' δ Δ'Ι)ιχόω 'l, υΙ. llspyci· 
ΠέΡΥασος, δ· ποι. ΔΥιικόωVΤfJ,. [σου. 
Πέργη, ij' πόλο Ποιμ<fuλίας;. 
Π;;ρδίκκος, -ou, δ' δν. 3 βιχσ.Μ'Χχιδον. 

Ι στροιτ. 11. 'Αλl;;άνδ,οου. 
Πέρδιξ, ,ικος, ij ' ιiδιλψΎι ΔοιιΜλου. 
ΠερεΥρίνος, δ' δ ίπιλιγόμ. Πρωτιύ" 

Κυνικός; φιλό:ι. ίκ Πιχ::.Ιου. 
Πe;ρεύς, ·έως, δ' υΙ.'Eλιiτoυ χ , ΛαιοδΙ

X'l)., ιiδιλ. Σiυμφιiλοu. 
Περ/ολλο, 'Ιι ' Ιίριιοι ΜΟΙViIΙοuΔ.λφων. 
Περίονδρος, δ' υΙ ΚυΦίλου ,ύροινν. 

ΚορΙνθου Ι τύρ. 'Αμδροικ ι'Χ •• 
ΠερΙαπις, -ιδος, 'ιι' θυΥ.Φίρητο; x.μ-lι. 

Ποιτρόκλου. ' 
Περιός, ·όδDς, 'Ιι. πόλο Ε!ίδοΙαις;. 
ΠερΙβοισ, 'i). θuγ.'Ακισαιμι~οiiI8υΊ'.Ε~· 

ρυμίδοντο, Ι oύ~. βαιο. ΚορΙνθ. Πο
AIί6cu Ι χ.4. , 

ΠεΡΙΥένης, 'ους, δ' σΤΡcxτ.'Αντι6χου. 
ΠεΡΙΥούνη, τ, ' θuγ. A"t/atoll ~Ινt&ο., 

1IιiUι., • . "ιρις 

Περιήρης; 'DUς,δ'υΙAίόλoυ, βoι~.Mια· 
σ'l)ν.lijvΙοχος; βαισ.ΙΙινοιχίως; Ι Κ.4 . 

Περιθοτδαι, οΙ' δ'ijμος; Άττιχης;. . 
ΠερΙθοος, δ' = ΠειρΙθοος .. 
ΠεΡΙKλεΙδaς, -00,6' AtuIδcxIμdv. τ~" 
ΠεΡΙKλr,ς, -έouς, δ' Π8ρΙφ. πολιτ. χ. 

ατρcxτ.' Aθην.,υί.loι~θΙ1tΠOυ Χ.' Α-ΥΙΧ ' 
ρΙστη,lν6θ.υι' προηγ., .ηρcxτ . ' Αθην. 

Περικλuμένη, -11. θυγ. ΙΙΙνωο,. μi! . Ά
δμ'ijτου : θυΥ. lΙινύου, μ'ij. Ί:ρΙκλου. 

Περικλύμενος, 6' υ!. Νηλίως; •• Χλω· 
ριδος;, ιΙ, • ΑΡγονοιuτώνΙul. Ποαιιδ., 
Ιγγον.ΤιιριαΙου l ,χ.l1. 

Περικτιόνη, ij' 8υγ. K~ιτΙoυ, μ'ij.DλΙΙ
τωνο, Ι Πυ8αιγοριΙοι τι,. 

ΠερΙλοος, δ (χ.-λεωςl· υl.'lχοιρΙου χ. 
Πι:;ιδοΙαι"ατραιτ. 'En'ijvmv ίν Μυ
KιiA"t/ Ι τύρ .• Αργους; Ι χ.l1. 

ΠερΙλεwς, δ·=ΠερΙλοος. 
Πέριλλος, δ'ciγοιλμcxτc;ποιός; ίκ'Ακ;;ά· 

γοι 'ιτο, Ι κ.4. 
Περιμήδη, -11. 8u-Υ.ΑΙόλου · κ.'Ενοι:;ίτη, 

Ι θυγ.Ε!ίρυσθίως;lθυ'{.' Αδμijτο'J κ.4. 
Περιμήδης, -οuς, δ' ίτοιΤρο; ΌΙυσσ . J 

εΙ •• ων Κβντοιόρων. 
Περιμήλη, -Ιι' θυγ. 'Aμυθιioνo, Ι θυγ , 

'lππoδcXμo" Ι κ.4. 
Πέριμος, δ' υΙ,ΜΞγητος;, ιΙ, των ίπισ. 

Τρώων. 
Π,:ρινεΙκη, 7ι ' θυγ. 'lπtl:ομιiχου, μij. Ί
Πέρινθος, 'Ιι·πόλ. θpιjxης;. [φΙτου . 
Π ~ρινθoς, δ' . Έπι~αιύι:.ιός; τ~ς;, 'ioιt ;, O' 
Ό;. ίστου. 

Περίπατος, δ' -ΙιΣχολΤι τo6'Aρlστoτιiλ. 
Περιπόλιον, τό' φρούρ. 'ΙΤαιλΙαι" 
Περιrιόλ τσς,-o,6·μιiντι,ίχθaσσαιλΙαις;. 
Περισθένης, -οuς, δ' υΙ. Αίγιίπτου Χ. 

Κa.λιciνθης;. 

Περiφας,·σνΤDς,δ·υI.A/γ.x. fόργη,.1 
υΙ. Οίνίω, Ι βαιο. Άτ!. Ι Κ. 11. 

ΠερΙφημος, δ' ijpw; ΣιχλοιμΤνο •. 
Περιφήτης,-οu, δ" υΙ:Η:ροιΙοτουχ.' Α ν-

τιΧλεΙοι;, λ'{Jο"lΤις;ΙιιΙ. Κοπρέω;lκ.4. 
Πέρκαλος,ij'σύζ.βοισ.ΣπciΡτ.Δημοιρciτ. 
Περκώπη , 7ι · =Περκώτη. 
Περκώτη, -Ιι · πόλο Μυ:lΙοις; . 
Περμησ(σ)ός, δ' πΟτ. ΒοιωτΙcx,. 
Πέρνη, Υι' πόλο θ,q.κη;. 
ΠεροΙδας,δ' ιipx'l)y. lππιΥ.Ο'J Μ.'Αλς. 
ΠεΡOLίσΙO, 'ij. πόλ ο 'ItoιAi'X,. 
Περπερηνή, ij' πόλο lΙυσίοι,. 
ΠερρσιόΙα, ij' ίπαιρχ. θιασ'Χλιαι,. 
Περραι60/, οΙ' λαιό, θισοαιλΙαι,. 
ΠερρΙδαι, οΙ' δημο, Άττιχης;. 
Πέροα I,oI·cIKιioι. τη,πιρ) Ιδο,ίν ' AσΙ~. 
Περοαίος,δ·φlλό:ι .Κύπρ , I=Πέροης. 
ΠερσσΙnολις,ij·~Περσtnολις. 
ΠεροεΙα, ij' πηγΤι ίν lΙ'JκijνΟΙις;. 
ΠερσεΙδης,δ·υΙ.ηιiπ6γ.Π&,cέω, IΠερ-

σεΙδοι -οΙ. 'AχαιιμινΙ~:ιι ΙΙι;-οίοι,. 
Περσέπολις,-εως, ij' πρaιτ. naPCJtxoll 

ΒαισιλιΙου. 
Περσέπτολις,-lδος,6' υι. Ί'ηλιμιiχoυ 

χ. lloAίIxciat'l)C. 
Περσεύς,·έwς,δ·υΙΔιό,χ.Δοινci'l), Ι υΙ 

.Νίστορο, Ι βοιCl. Μοιχιδ. Ι Χ. 4. 
Περσέφασσα, ",= Περοεφόνη. 
Περσέως σκοπιό,-Ιι' μίρο, Αίγύπτου. 
Πέροη, -11. μΙ" 'ΩχιαινΙδων. 
Περoηtόδης, δ·~ΠερσεΙδης. 
ΠερσηΙς -/δoς,ij·Buy.lli~aou, 'Ι!:κιίτηιl 

θυγ.Πιραίω" 'AAxμi!v'l) Ι Χ.4 , 
F1tραης,·ooίδ·υI.Tιτ4ν.KρΙoυ x.ιo;~;~,u

δΙοι, Ι υι. Πιραίaι,x. Άνδρ<-μίδcx,1 
ιiδ8λ. ,'Hαι6δoυ Ι , Χ. 11. 

F1tραιoς, 6' Paιμ. ιJ"τυρ. ιςoιη.ήc. 
περσΙς, · Ιδoς,:fι·_ή Περσιιιή χώρα. 

ΠερτΙνoξ,·αKDς,δ ' Ρωμ. αι!ιτcκριi τωρ. 
Περφερέες,οί· =Θει.ιροΙ,οΙ ιiπισ1:oιλ· 

μ.ίνοι τΙΙν ιιπιρεοριΙω'l. [νοΟς. 
Πεσσινόεις, ·ενΤDς, δ ιiH1 Πεσσι
ΠεασινοQς,·οοντος,δ(ij)·π6λ. Άσιοι· . 

Γιιλ"τΙ",. 
Πέσσιον, 1:6' πόλ.Εi)ρΩΙlt. Σιιρμ"τΙοι,. 
ΠεταλΙσ,ij'ν'l)CI!~(f,vησtδ.;) 'V τφ 0.9-

μΙφ Ε!)ρΙποιι (νυν cnεταλΙ0ΙΙ) •. 
Πετεών,-Gίνoς,δ'ΚΨ BfJttIItvCIL,. 
Πετεώς"Gί,δ 'υΙ:OP~8"U, ItQt,. Μινισθί
ΠεΤf1λΙο, ';,·;τ~λ,B,.ιnΙCllν'lτoιλ. [ω,. 
Πέτισις, · · ιος, δ' lπ"~χoς; Αί-Υύπτου. 
Πετ6σιρις,·ιδος,δ· φιλ6σ. Κ . ιioτρoλό· 

γο, ιΙ; Αίγύπτου. 
ntτρα,ij·χωρ.πληα.ΚορΙvθ.Ιχώ.·Ηλι~.1 

π~ωτ. Πιτρ.'Αρ"δΙ"ς; Ι Χ. 4. 
Πετρα/ο, 'i). μΙσι τιϋ'l 'gκιαινΙδων. 
ΠετραΤος,δ·ΙπΙQ.Ποσιιδ.1 ιl, lώνΚΙΥ' 

τοιύ"ων. 
Πετρα χ6ς,δ·)ψ,ιμν.πλ ησ.ΧοιιρωνιΙοι,. 
Πετροκόριοι, οΙ' λ"ό, r"λAIιx,. 
Πετροσόκο, ij' χωρ. ΆρκοιδΙοι •• 
Πέττα,-Ιι' θυγ. βιχσ. ΚοισσοιλΙοις; Nιiνoυ. 
Πεuκανέες, οΙ' Ιθνο, ΊνδιύΊν. 
ΠεuκεΙδης,δ · υι.Πιuχίω;,aΙ, Kιν~oιιίρ. 
Πεύκελο, τΟΙ· πόλο 'Ινδιων. 
Πεu<ελεGίτις, "ι' χώ. 'Iy~t6r,. 
Πεuκεντfνος,η,ον·=ΠικεντΤνος. 
Πεuκέστης,·ou,δ·uΙ.Μοι)tοιρ~ciτου,Μοι
ΠεuκετΙα,ij·χώ.'l-ι:οιλΙοι;. [χa~ώ'ι. 
Πεuκtτιoι,oΙ ·χάτ. τ7),' 1 τοιλ.ΙΙιυΧΕ ~ !οι;;. 
Πευκέτιος,6'υι.βcxσ.' Αρχοιδ.Λ υκiονος;. 
Πεύκη,ij'νi)ο.ίπΙτώνiχ!Sολ , Δου.,i6εω;. 
ΠεuκoλαΨτις ,-ιδoc;,-Ιj'πόλ, κ.χ Ul. Ίνδ ι. 
Πέφνος,ij ·πόλ . κ. vijο.πιχροιλ. Λιxκαrν. 
ΠεφΡηδώ,·οΟς,ij·-ΠαμφΡηδώ. 
ΠηγαΙ, αιί' πόλο Κ. λφ. Μιγάραιν. 
ΠηΥσΙα, ij' νύμφη Άpxoι~ίoις. 
Πιiyασoς,δ'δπτlρω-ι:ό;[ππo; Βελλιγο· 

φόντου Ι Βοιωτ6, τι, Ι κ. 11. 
πήδaιoν, 1:6' χωρ. Τρφιitος;. 
ΠηδαTDς, δ' υι. 'Αντήνο:;ος;. 
Πηδάλιον, τ6' ιiKΡaιτ. Κιί:τρου. 
Πήδασα, -ι:ΟΙ· π6λ. ΚοιρΙοι,. 
Πήδaooν, τό' =Πήδασσ. 
Πήδoσoς,δ'υΙBoυxoλΙaινo"T~ώ, lιΙ. 

[ππων ΉιτΙωνος;. 

Πήδασος, ij' πόλο ΛιΗΥων εν ΤΡΟΙ/f Ι 
π6λ. lΙισσηνΙ",. 

ΠηλαΥονΙα, 'ij·-πελογονΙα. 
Πηλεγών "όνος,δ'υ Ι.' AΙ;ιoUK.Π.~ ι60!· 
ΠηλεΙδης,δ·υι.Πηλίω"δΆχιλλ. [οις;. 
Πηλει:ις,·έως,δ'uΙ.Αι"χουχ.'l!:νδηίδο" 

8υγ .ΧιΙρωνο"παι.' Α χιλί.ΙUl, . 
πηλη, ij' V'l)Qi, παιγοιλίαιν Μ. Άσίtι{,. 
Πηληιάδης,·εω,δ·=ΠηλεΙδης. 
Πήληιtες, οΙ' δ7)μ. 'A"tttχ7)~. 
Πηλιός,·όδος,'ij·1jιiκτοίιΠ'Ι)λΙfJU δρου,. 
ΠήλΙΟΥ, τ6' δΙ'. θ~σ~λΙoι,. 
Πηλοί"σιον,τό·πόλ.χ.φρούρ , Αίγιίπτου. 
Πηλώδης λιμήΥ, δ' λιμ. 'ΟπιΙρου. 
ΠηνειΘς,δ'ΠΟΤ θισσοιλ.1 ποτ:Ηλιδο,. 
Πηνέλεwς,·ω,6'υI.ΛΙΙΤ<-D ,εΙ; των 'Αρ. 

"yOva!l!wv χ. μνηστ-ίι? 'Ελίνη,. 
Πηνελόπεισ, -Ιι'-Πηνελόπη. 
Πηνελόπη, -Ιι·θυγ. Ίχ"ρΙου, σύ~.'O~υo-

CΙΊω, Ι Χ. 11. 
Πήρεια, "ι' χώ. eIoacxAIIIt;. 
Πηρώ"οος,1j·θυ-Υ.Νηρ.χ , ΧλωρΙδ.1 •• 4, 
ΠΙv:ρης,-ητος, δ' ΠαιΙων '" , YCXIi"px , 

Κ-αιγών Ι χ .4. 
ΠΙδοκος, δ' 'λθηνoιtό, τι,. 
Πιδlιτης, δ' 11, "tciv πιο. Τρι8l11ν. 
ΠΙελος, δ' υl.Ούρρου' x:Aνδ~oμOΙχη,. 
Πιέρεια, 1j' νύμφη, oύ~. Δαινιιοll. 
ΠΙερες, οΙ " λαιός; θΡ4κ'Ι)ς. 



-
Πιερ/α, 'ιι ( χ.-ρ/ς ,·/δος)· έπιχ:;-χ .Κιχχιδο

νlιχ~ Ι ίπιχρχ. ΣυρΙιχ • . 
Πιερ/δες, ιχl' ίπΙθ. ~ων Μουσων. 
Π/ερoς,δ·υι.Mαιyνη~o., jt1t:rctxIvQou Ι 

βιχσ.'ΗμιχθΙιχ, Ι Χ.!. Ι δρ . θισσΧλ. 
Πιερώτης, ·ου δ' xαι~. Πιε~Ια:;. 
Πι8ηκοGσαι,ιχl ·Μονησtδ .π:tΡΧλ.·1~ιχλ. 
Πικεντ/α, ή' πόλ. Ί~ιχλΙx •. 
Πικεντ/νη, ή' Ιπιχ~χ.'l.ιχλlιx,. 
ΠικεντΤνοι, 01' λιχ . '[.α:λΙιχ" 
Π/κτονε:;, 01' λιχ . rctHIcι;. 
Πικτώνιον, 1:6' «χρω •. rctHIιx" 
Π/λωρος, f)·jtciA. Mcιy.ιδoνίιχ;. 
Π/μπλα, f)(χ.Π/μπλεια)Ίιώ. χ. δρ. Μαι-

χιδ. Πιιρlcι;. 
Π/ναρa, 'tct· πόλ. ΛυχΙαι.: 
Π/ναΡος, δ ' jtO't. ΚιλιχΙαι;. 
ΠίνδαΡος,δ' δ πιρΙφ . λυρ . πoιη~"ι; 'χ 

ttYjliwv Ι 1:ύρ. Έφ'~oυ. 
Π/νδασος,δ·δ;>.πλ ησ. Έπιδαιύ.lδ?Μυσ . 
Πινδένισσος, ή' φρούρ. Κιλιχίαι;. 
Π/νδας,δ(f)·πο't. Λοχμδο. Ι πο • . Δω · 

ρΙδο; Ι δρ. θισσαιλΙαι;. 
Π/ννα, ή' πόλ. 'I'tιxAIcι;. 
Πιντ/α, ή' πόλ. Τα:ρριχχ . ΊσπιχνΙιχ •. 
Πιξώδαρος,δ· υ[ .·Εχιχ'tόμνου,βιχσ . l<ιιρ. 
Π/ρωμις,-ιος,δ' Alyυπ~.fι Kσπ~ιxYι λSΙ 

(=~ρω.). 
ΠΤοο,ή' πόλ. -Ηλιδο. lπόλ. 'I.ιχλΙ1t; . 
Πισατις, -ιδας, ή' χ.ώ. -Βλιδο • . 
Πισιδία, f) ' ίποιΡΧ. Μ . 'ΑσΙιι;;. 
Π/σιλις, -εως;Ι( πόλο K1tpIιx, . 
Πισ/νδα, ή' πόλ. ΠισιδΙ1t •. 
ΠΤσος, δ ' υΙ Da?I'ljpou;. 
Πισσοίι8νης,δ··υ ι. το.αισπ.,σιχ 'tp.Ii"e. 
Π/στιρον, τό· ... Πίστυρος. 
Πιστοκρότης, ·ους, δ' πιχ.φιλοο. Πύρ
πrστυΡJς,ή·πόλ.θ?ιjχη" [ρωνo~. 
Π'στων, -ωνος, δ' YAuIt'tYj, 'tI; Ι Χ. !, 
Π/σων, -ωνος, δ' δν. ίπισ. !'ωμcιΙων. 
Πιτόνη, ή·8υΥ. ΠO~. E~ρώ~ιx Ι πόλ.Λιχ· 

χωνΙιχ; Ι π6λ, χ. λιμ. ΑΙολΙδο;. 
Πιτανότης, δ' χΙΙ~. DI'tctvoη;. 
ΠιτανδTlς, -ιδος, ή' ίπΙ8. Άρ~'μιδo,. 
Πιτ8ε/δης, δ' υι. DI'tQ,oι,. 
Πιτ8εύς,-έως,δ·υ!.Π'λοπ.,βιχσ. Tpoι~. 
Π/τδος, δ' χώ. Χ. δfjμ . Άτ'tιχfj,. 
ΠιτΙας,·ου,δ· ιl, τωνΈφόρω ·,Σπαιρτη., 
Πιττακός,δ·ιΙςτων7Σοφωνά:ρχ.'Ελλct-

δο. Ι βιχσ. 'Ηδωνων. 
Πιττόλακος, δ' Ά8ηνιχtό; 'tI'. 
Π/τταλος, δ' Ιιχ1:ρ6, 'ν 'AQ'ljVIXI'. 
Πιτύα,f)(χ.Πlτύεια)·π6λ.ΜuσΙιχ; Ι vfjo. 

'A"PI1t~Ixfj, θcιλctσση;. 
Πιτυοκόμπτης,-ou, ,. δ λΊιοτη; ΣΙνι,. 
ΠιτυoCΊς, -oGντος,δΊτ6λ.Κολ Χ Ιδο;lχ ώ. 

MυσΙcι •• 
ΠιτυΟΟσ(σ)α,f)Ύfjσ.'ΑΡΥολ.Χ6λπ. ·1 νη-

σΣ"ι. Ίσπαιν.παιραιλΙων Ι χ. !. 
Π/τυς, ·uoς, f)' νύμφη, 'ρωμίνη Πιιν6;. 
Π/ων,-ονος, δ' δρ. πληα. ·Βφίσου. 
Πλαγγών, -όνος, f)' δν . '~α:Ιpαι, . 
Πλόvγων,ονος,δ( χ.·ών )·μυριΦ6;τι,. 
Πλαγκτα\ πέτραι,αιl' vfjootIIxaA.Itop-

θμ06 Ι -Κυόνεαι. 
Πλα8όνη, 'ij' δν. δούλη;. 
Πλακεντ/α, 'ij' π6λ. Ί1:ιιλΙιι •. 
Πλακ/α,'/ι·θυΥ.' Α 1:p'ω"σύ~.βOlσ.TρoΙOI. 

·Ιλου lπόλ. ΜυσΙχ;. 
Πλόκος, "ι' δρ. MuoI1t;. 
Πλανησ/α, '/ιΌ vfjo. ΊσπαινΙαι,. 
Πλόταια,'ij·θuΥ.' Ασφποfl lπ6λ. Βοιφτ. 

(χ. Πλαταια/, αι[); 
Πλαταιo/,cι.I-Πλότoιo,πόλ.πιplφ.διιX 

τήν ItIXp'IX~tijvvIxoηv'tli!v 'Ελλήνων . 
ΠλοταιεΤς, οΙ' xct1:. ΠλΟΙ1;οιιων l1:ctξι; 

Οούλφν 'ν 'AQ'/jvoιI; . 

Πιcρia -Ποlύδωρος 

ΠλαταιΙς,·Iδος,'/ι· Xcίι~1:ων Πλ1tτοιιciιν. 
Πλaταμώδης,-ους,δ' «χρω •. Μιοοην. 
Πλατ6νιος, δ' ποτ. Βοιω.Ιοι, . 
Πλατον/στιος, δ' 'πΙθ. Άπόλλωνο;. 
ΠλατανιστοΟς,·οΟντος,δ· πόλ. -Βλι-

δο; Ι «χρω •• Λα:χωνΙοι,. 
Πλα rανιστών,-G)νος, δ' ΠΟ1:. 'Α!')(ιιδ. 
Πλάτανος, f)' Χώ. ΦοινΙχη,. 
Πλάτεα,ή (χ.ΠλαreΤα)·νfjσ. ποιραιλΙφν 

Κuρ'l]νcιϊΧ~" 
Πλάτων,-ωνος,δ ·ιl,τciινυt.Λυχciο~. ·1 δ 

πιρΙφ.φιλόσ ., υι. 'ΑρΙιnώΥο,Iι . Π8ΡI· 
)(τιόνη;llιωμ.ποι.lδν. !λλων φιλοα, 
Ι Χ. ! . 

Πλοϋτος,δ·χωμ.χ. σαι.υρ. Ρωμ. ποιητ. 
Πλειόδες,ιχΙ ·οιΙ7θυγ." Aτλ .χ .Πλιιιlνη,. 
Πλεl:)8ένης,-ους,δ·υ[. Ά '1'ίως;,πOl.' Α· 

Υιιμίμν., χ . Mενελ~oυ . 

Πλεlο8ενίδαι,0! ·υ[ .llλιισθίνου"δ 'Α
γcιμίμνω'/ Χ. M8 ·/iλ~oς; . 

Πλειστο/νετος, δ' 'AQ'l]y. ~O)yραιφo" 
"διλ. Φaιδ!οl) . lδι:iμoυ. 

Πλείσταlνος,δ · υ[.σψ:ιτ.Αl.ωλ . E~ρυ
ΠλεΙσΤΟΡΧΟζ, δ' u[. π!~ιφ . ΛιωνΙδοι, 

ιi·ιεψ . Π:xυσιιν. Ι «~sA . Kιισ~αινδpoυ. 
Πλειστοάναξ,·ακ τος,δ·υ t .• οϋ Ο,ΡΟΙ1:. 

ΣΠΟΙΡ1: · Πιχυ,ι:ιν. ,πιχ.βοισ. ΠιχυοαινΙου. 
Πλειστόλος, -α, δ' Σπιχρηci.η, 1:Ι'. 
Πλειστός, δ' ΠΟ1: . ΦωχΙδο •• 
ΠλειστCινOξ, δ·=ΠλειοτΟΟναξ. 
Π λε/στωρος, δ' θ.~. θρq.χιΟν. 
Πλευρατος, δ' Ίλλυριός; 1:ις. 
Πλευρών,·ώνος,δ ·υΙ.ΑΙτωλοϊΙ)(. Π~o· 

νόη., ιi~Bλ . Κοιλυδω<ος; . 
Πλευρών, -ώνος, ή' πιlλ. ΑΙτωλΙοι,. 
Πλη'{άδες,ο:[·=Συμπληγάδες. 
Πληιάδες, οιΙ·=Πλειάδες. 
ΠληI6νη,'ij' θυΥ. 'S!χsοινοϋ,μ'/j.Πλιιctδ . 
Πλημμύριον, τό' ιi)(ρωτ. ~Y.ιλΙαι; . 
Πλημναίoς,δ ·υ!.Πι?ιiτoυ ίχΚορΙνθου. 
Πληξαύρη,'i,.μΙιι·S!χ.Gιtνιa.lμΙοιΝ'Ι]?YjΙ~. 
Πλήξlππος,δ·uΙ . θ30.Ιουχ.Ε,jρuθίμιδ. 1 

υ!. Φινίω; Χ. Κλaοπciτρ. Ι ιΙ, τιΟν 
πιxί~ων ΑΙγιΙΠ1:0υ Ι Χ. 11. 

Πλιν8/νη, 'Ι'. πόλ. ΑΙΥιίΠ1:0υ. 
Πλινθινήτης, δ' xit. πόλ. llAtveIv'l],. 
Πλίνιος, δ' πιρΙφ. Ρωμ. φυοιχός;χ . ά:ρ. 

χ.οιιολόΥος; / ιiνιψιό;το(l Π1'Ο,l]Υουμ . 
Πλουμ6αρ/ο, 'Ι' . νΥΙσ. 'I1i'l]pIoι~ . 
Πλoύταρxoς,δ · πι~Ιφ. [σ1:0ΡΙΟΥρ .Χ.φι-

λ6~ . ίχXxιpων. lτύ~ . ΈριτρΙοις; lχ.!. 
Πλουτεύς, -έως, δ · -Πλούτων. 
Πλουτι6δης,·ου, δ' φιλόο. 'χ τοιροοσ. 
ΠλoCΊτoς,δ' υΙ. ΊαισΙονο, χ. Δ"'μη1:ΡΟ" 

θι6; πλού.ου. 
Πλοuτώ"ΟΟς,'ij' μΙαι .ci)v 'gxaιxvIIJwv . 
Πλούτων,-ωνος,δ' υ!. Κρ6νου χ.Ρίοι,. 

θιό; "~δ()υ. 
Πλυνόζ, δ' λιμην Λιιiύη,. 
Πλυντήριο, .όι( ίνν.[ιρ:ί. )·'ΟΡτ .'ν' AQ'/jv. 
Πλωδειό,,I,(χ. · εια/,αιΙ) ·δfιμo. 'A't'l:lxfj • . 
Πλωταί, cι Ι 'α: Ι&σ1:ιρονΣτρο,ctδι, vfjool. 
ΠλωτΤνος, δ' Άλιειινδρινό, φιλ6~. 
Πλωτινούπολις,-εως,t,· π6λ. θΡ4χη,. 
Πνύξ,Πνυκόζ,"ι' λόφο, 'ν 'Αθήναιl,. 
rIvuray6paς,-ou, δ' βOlσ. Κόπρου. 
Ποδαλε/ριος,δ' υι. '!σχληπιοΟ, ιiδιλ. 

Moιxctovo" βOlσ. ΤρΙχχη,. 
Ποδόνεμος, δ ' Φλιctσιό, τι,. 
Ποδάργη, 'ij. μΙοι 1:ιΟν 'ΑρπυιιΟν. 
ΠόδαΡ'ι'Οζ, δ' ιΙ, JIδv (ππων"Εχ.ορο, 

χ. MsyaAdou, 
Ποδάρης,··ους, b'1:ci)v Μοινηνίων ,Ι,. 
Πσδάρκη, f) ' μΙοι τciιν ΔιινGlttδων. 
Ποδάρκης, ·ους, 6' δν. ΠριιiμoυlυΙ.'Ι· 

φΙΥ.λου, ιΧδιλ. Πρωτ~σιHoυ Ι •. ι. 
Ποδι'\ζ, ·οος, 6' υΙ.'ΗιτΙωνο;, Τρώ,. 
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'. Ποδαύκή, 'ij. π6λ. v-ljo. Τοιπροιictνη, 
ΠοΙας, -αντος, δ' u Ι. θoιυμιiχoυ , ποι' 

ΦιλOX1:iι~oII' Ι χ.! . 
Ποιήεσσα,ή·πόλ .Λοιχων·lπ6λ.'tfj,Κίω. 
Ποικ/λη, ή (ί·ιν. στοά)' πι;;Ιφ. OΙ1(O~' 

μημOl Άθηνων~ 

Ποικ/λον, 1:ό ' δρ. 'At1;I)(fj,. 
Ποψανδρ/α, ή' «ρχ . δν. ToινιiYΡOΙς;. 
ΠοΙνινον, τ6 (χ. -νος, δ)·δ? ΊτιιλΙΙΧ,. 
Ποτον, 'tιI' tμi'jμαι 'tofl δρ. ΠΙνδου. 
Πόλα, f) (χ. Πόλοι, αι[)· π6λ. Ίταιλ . '[-

01:ρΙοις;. 

Πολέμαρχος, δ' voιDGlt9x.AIX)(alJ . l«lJaA. 
p'/jto~o, Λυ:ιΙου Ι χ.!. 

Πολεμο:<ρότης, -ouς, δ' υΙ MOIxcto · 
νο" IΟΙ1:ρ6; Ι · Μιχχιδών 1:Ι'. 

Πολέμων, ·ωνoς,δ·'Aθ"lν.φιλιlσ.lπιρι· 
ηΥητ . χ. o~ωιχ. φιλ6σ . lσοφισ1:.lχ.-ι1. 

ΠΟλεμώνιον, .ό · π6λ . 11. λφ,· ΠόΗου. 
Πολ/αγρος, δ' 'ΑθηνοιΤό; ΤΙ;. 
Πολ/αρχος, δ' Άθην., 1:ύπος; 'χφύλοιι. 
Πολιάς, .όδαζ, ή' ίπΙθ. Άθ"lνιiς;. 
Πολιεύς, ·έως, -ΙΙ. ίπΙθ. Διιl,. 
Πόλιον, 1:ό ' πόλο Tpψιiδoς;. 
Πόλιος,6 (χ . Πόλλ· )· .Ιδα, οΤνου. 
Πολ/οχος, δ ' χuιμ. ποιη1:ij,. 
Πόλ ις,-εωζ, ή ·Χώ.Α ίΥύπτ. lπόλ .ΛοχρΙδ. 
Πολισμα, τό·=Π6λιον. 
Πολ/της, -ou,6·υι.π~ιαιμoυ x.'Eχt.ίliη, Ι 

Ι.οιΤρος; Ό'}υσσ.I'Ολυμπιον. ίχ ΚΙΧ · 
ρΙαις; Ι χ.&.. 

ΠολΙχνα, 'ij (χ.-χνη)' χιnρ . Λoιχων.lxώ. 
Τ~ψ:tδο. lπόλ. Kρ"'~"I; Ι χ.&. 

Πόλιχος, δ' ιΙ; .ων υι. Λυχ:ί.ονο;. 
Πολλεντ/α, "ι' πόλο ίπΙ μιli, 1:ων & -

λιcιρΙδων '/ήσων. 
Π6λλης, ·ητος,δ·βοιο.'Ο"ομiντ.θριjll. 
Πόλλιος, δ' βλ. Πόλιος. 
Πόλλις, -ιος, δ' ΆΡΎΙΤ~, τι.1 νοιύι:ι;;χ. 

Λαιχιδ. Ι 1:ύρ. Συραικουοων Ι Χ.! . 
Πόλλιχος, δ' Συ~:xχoύσιό, τι,. 
Πολ τυοδρ/α, "ι' πόλο θ;;ιjx . ('ij ΑΙνα,). 
nόλτυς, .uoς, δ' U[. Ποοιιδ., βGltο. At· 

νου, «διλ. Σιχρπηl)6νο,. 
Πολι'αιν/δας, ' 0, δ' ΣΠOΙ!'1:ΙιiτYI; τι •• 
Πολύοινος, ·ου,δ·ΣυΥΥ?οιφ.'Χ Μιχχιδ. 

Ι Μοιθήμοι • • Ιχ ΛοιμΨciχου. 
Πολυάν8ης, -ους,δ'o'ροι •• ΚοrινθΙων. 
Πολύαρχος, 6' στροι • . ΑΙτωλιίίν. 
Πολύας, ·ου, δ'χiι~u;Έλλ'/jνων 'ν'Δ,,· 

τιμιαΙψ, .e Άντιχύροι,. 
Πολυ6ιάδης, -ου, δ' στραί1:.Σπoιρ~ιιχ1:. 
Πολύ6ιος, δ' πιρΙφ. IΟ1:ΟΡΙΟΥΡ . • 11 Μι· 

Ύιιλοπ6λιω;. 
Πολύ601α, ή ' «διλ. 'ro:xIvQou. 
Π6λυ6ος, δ· βοιο.ΚορΙνθ . lυι. Άν~ήνoρ., 

Τρώ;lιΙ; μνηστ'ljρ . Π"Ινιλόπη.IIι .!. 
Πολυ6ώτης, ·ου, ο' ιΙ, rΙΥciντων. 
Πολύ'{νωτος, 6' πι:;.Ι,. ι.;ωΎΡct,oc, 
Πολύ'{ονος, δ' υΙ Πρω1:ί.,. 
Πολυδόμος, ·οντος, δ' υl. Ποιν8όοll, 

μctν1:ι,Ιul.ΝιχΙου, «θλη'τή" θισσαι· 
λό, Ι Χ.!. 

Πολυδαμ/δας, -α, δ' Λοιχaδοιlμ6ν. τι,. 
Πολύδαμνα, 'ijΌιί~ .1:οίlΑΙΥυπτ.θciιΥο,. 
π"λUΔέKτης, -ou, δ ·υι.Mιiyνητo"βoιo, 

Σιμφοulβαισ.ΣRctρτYj', «διλ. νομοβ. 
ΛυχούΡΥόυ Ι 'ιιΙβ. """ου. 

Πολυδεύκεια, 'ij. πηΥή'ν θIpItIfVII~' 
ΛιιχωνΙI1Ι;. 

Πολυδεύκης, -ouς,δ'δ I~ιρo, 'tιOvAto
oxoD,.wv,ιiCaA.Kct01:opo, x"EAiy'I!C 
Ι rριχμμοι't. Ι)( NOΙu)(pIt'tIo,' 1 χ.4. 

Πoλuδώρa, 'ir' μΙαι'gIl801νΙδωνI8I1Υ.ΠYj· 
λίω; Ι θυγ . ΜιλΙΙΙΥΡΟΙΙ, oUI,;. Πρlll-
1:aotAciou Ι )(.!. 

ΠολΙίδωΡος, δ ·lIτ.πρll,ιμoIlΙυι.KΙΙδμotι, 
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βιχα. θηδιiί-ι Ι βοια. Σπir:-τη~ 1 x.~. 
Πoλuεlδης, -ους, 6' δν. CΊν&ρόι;. 
Πολύευκτος, 6' ΆθηνοιΙος; (Λιτωρ. 
Πολίιζηλος, 6' ίπών. 4ρχ. ίν Άθήν.\ 

χωμ. ποιητη, Ι κ.ιi. 
Πολυ8ερσεΙδης, 6' ut. nOAUOiPClGU, 

Κ -ιήαιππος;. 
Πολίιίδος, 6·πιρΙφ.μιχντις; ίΧ ΚορΙ·,θ. 

Ι ut. E~ρυ&ιχμαιντo" ίΧ Τr;οΙ<:itΙ; . 
Πολυκόστη, "ι·θυy.Nίατoρ.lμή.η·fj'ι 6λ. 
Πολυκόων, -ονος, 6' υΙ.Λίλ_ΥΟ;, !~~. 

βιχ:!ιλιΙου ΙΙιClClηνΙοιι;. 

Πολύκλεια, 'ιι' δν. ΑτοιΙριχ,. 
Πολύκλειτος, 6' πιρΙφ.Υλύπτη, κ.ιiρ

Χ ι τίχτων Ι totoPLoyr;cicpo, Ι x.ιi. 
Πολυκλης, -έOuς, 6' ψιυ&ών. lΙρχ . εν 

Άθ. Ι Όλυμπιον. ίΧ Κυ;;ήντ;ι; Ix.ιi. 
ΠολυκΡότης, .ους, 6' tOpoιvv. Σιχμου Ι 

'Αθην. ρήτωρ Ι x.ιi. 
Πολύκριτος, 6' ut. ΚρΙου, ί, ΑΙΥΙνης;, 

ciPLCltIUOOΙ> ίν Σοι!λαιμtνι Ι x.ιi. 
ΠολυΚΤ9ΡΙδης, 6' 6 η.Ιαοιν&ρο" υlόι; 

ΠολύΧ-ιοι;οι;. 
Πολίικτωρ, -ορσς, δ' ιι, υι. ΑΙΥύπτου 

Ι u 1. Π τιριλιχου Ι χ. l!. 
Πολύλαος, δ' υ1. 'HpΙXXA .X.eIClItLci&o~ 

E~ρυδΙoις. 
Πολυμέδων, -ον τος, δ' νόθ .υ1.nρ ιr.iμ. 
Πολυμήδη, "Ι. θυΥ. AtjtoAUxou, μή. 

Ίciαονοι;. 
Πολυμήδης, -ους, δ' e&ClClOΙAci. τιι;IΈ· 

πικoόpuo, φιλόCl. 

Πολυμήλη, "Ι. θυΥ. Φύλαιν,οι;lθυΥ·Πη · 
λίω., μή. ήοιτροχλου Ι x.Ii .. 

ΠΟλυμήστωρ, -ορος, 6' βαιCl. θρι,.xιiίν 
Ι βαια . • AρxcιδΙcι •• 

Πολύμνηστος, 6' ίΧ θήραις; , OtXLCltr,. 
Κυρήνης;lποιητ. ίχΚολοψώ·ιο;lκ.li. 

Πολύμνια, 'ij' μΙοι τω·ι MQuClwv. 
Πόλυμνις, ·ιδος,δ·π<:it:Εltσιμ.ινώ·ιδ~u. 
Πολυνε/κης, -ους, 6' υί. Oίδίlt~oς Κ. 

'Ιοχιχατης; Ι χ.lΙ. 

Πολύν(ε)ικος, δ' Λσικιδοιιμόνιός τις. 
Πολυνόη, -Ιj(χ .. νόμη)"μίοι τωνΝ·Ιψfjί3. 
Πολυξένη, iι' θcη . ιιριcιμov χ:Εκσί6'η, 

Ι μΙοι ,ων ACIt ·IIXt~bI'y. 
Πολυξεν/δας, δ' Pό~ιCΊ. τι~. 
Πολύξενος, δ ' Τ,γ.'ΕλauClίνο;! βοιCl:Η

λι~ . Ι υΙ: Ayoισθβ 'ιoυ~lυ Ι:lσίαoν.lx.ιi. 
Πολυξώ, ·οϋς, 'ij' Nιίμ~η τιι;lμή. Άν-

τιό.πτ;ι; Ι x.ιi. 
Πολυπα/δης, -ου,δ·ψΙλ.ποι.θιόΥνιδος. 
ΠολυπείΟης,-ους,l··Ολuμπιον. Λ~χιΙΙ. 
πολυπέρχων, -ον τος, δ' =Πολυσπ-. 
ΠολυπημΟΥlδης, ·οο,δ·υΙ . ΠΟλυπήμ-. 
Πολυπήμων ,-oνOς,δ·πcι.λ Ίjατ ΣΙ~ι&oς; 

Ι λ Ίjατ. πλ ηα.'Ελιυσ.(δΠροχρούατ.). 
Πολυπο/της, -ου, δ' υ1. βcιCl, Λcιπιθων 

Πιιριθόου Ι x.ιi, 
Πολυπρέπων, -οντος,6 · ItIr;Icp,oι ~λ '111 •. 
Πολuρρηνlα, 'ij' πόλι, Κr;ήτη,. 
Πολυσ8ένης,·ους,6"ίνοι; πολι τoyρcι-

φηθιΙς; 'ν • Αθ.ίνΙ;;ΥΙΙαιι, Τιμοθίου. 
Πoλuσπέρxων, -οντος, δ' ΑΙτωλός;, 

στριχτ. ΙΙΙΥ. Άλι;ιχνδρου_ 
Πολίιοτρατος, 6' στροιτ, ΆθηνοιΙων. 
Πολύτεκνος, 6' τύριχννο, ΧΙου, 
ΠολυτΙμητος, 6' ποτ. };ΟΥδlοιν9j,. 
Πολύτροπος, 6' 01ΡΙΧΤ. Λcιχι~αιιμoν. 
Πολυφε/δης, -Oυς,δ·υ!.Mαιν~Ιoυ,μιχντ. 
Πολύφημος, 6'ul.nοClιι.χ,νύμ~,θοώCl" 

ιΙς; ΚυΧλώπ,lυl. Έλιχτου, ΛοιπΙθης;, 
nολυφοlτης, -ου, 6' ιΙ, των Τρώων, 
Πoλuφ6ντης, "00, 6' υl. Α~tοq:ό'ι~οu' 

Ι Χήρ. ΛοιΤου Ι χ,4. 
Πολυφρόδμων, -ονος, 6' παι. ΤΡΟΙΥ. 

"01. ΦρυνΙχου. 

Π~λύφρων,-oνoς,6·άΙΙιλ . η θιΙος; τυρ. 
. Φιpcίlν 'ιιχοονα, Ι στpcιτ. ΑΙτωλων. 

Πολυχόρης,-ους,6'ΙΙισστιvια,νιχήClοι, 
άγωνcι στcι&Ιoυ!ιΙ, 30 τυρ, Άθ· IK.ιi. 

Πολυχαρlδας,-ά,6'lιριύς; τις; _ν' Aόiιν. 
ΠoλύχαρμOς,6'ίππcιρX ο,Λαιχιδοιιμ ον. 
Πομπέία, 'Ιι'=Πομπη/α •. 
Πομπηlα, 'iι (χ. · ήlοι,οl)·πόλ.'lταιλΙαι., 
Πομπήιος, δ ' δν. 6πιχτ. K .ιi. _πισ.Ρωμ. 
Πομπηιοόπολις, -εως, 'ij' πόλ,Ποιφλοι-

Υονίιχ. Ι πόλο ΚιλιχΙοι,. 
Πομπlλιος, δ' δν. Ρωμ!ltΙων. 
Πόμπος, δ' βοισ . ΆPKOΙδΙCΙΙ;. 
Πομπώνιος, δ' δν. Ρωμ!ltίιο 'ι. 
Ποντ/ο, 'ιι' _πΙθ. Άφρo~(,η;. 
ΠοντΤνος, 6' δρ. Χ. ποτ. Ά;;ΥολΙδο;. 
Ποντομέδουσα, 'Iι'μΙcι τωνNη~.,.,ΙΙΙων. 
Ποντόνοος, δ' χτιρυ, βοισ . Φιχιχχων 

Άλχινόου. 

Ποντοπόρεια, -ΙΙ . μΙαι των ΝηρηΙδων. 
Πόντος,l .. uί.l'ij;,παι . Νr,riω~ Ι bF.iί~IL-

νο; Πόντο; Ι ίπ;ιρχ. Μ . 'Ασίιχς;. 
Ποπλικόλας, ·α, δ' Ρωμ. Uπctt!Jς. 
Πορ8αον/δης, -ου, δ ' υί. Ilορθ:iο 'IQς;. 
Πορ8άων ,-ονος,δ( χ.Πορ8εύς,-έως) · 

υί, 'Αγ7\νορος, β!ltCl, Kαιλυ~ωνoς;. 
Πορθεύς, -έως, δ'=Πορ8όων, 
Πορ8μός, δ' λιμ.'E~6ΤΡΙOΙ' ίν E>Jt.ioLq:. 
Πορκ/α, ΤΙ ' μΙοι .των ίπl:! , γινιιων Ρώ-

μη; Ι δ,ι. Ρωμα ίων γυναιιχων. 
Πόρκιος, δ' 9'1, ΡωμΙΧΙων, 
Πόρος, δ' δΥίμ. Άnιχη~ . 
Πoρoσελήνη,Τι ·νη ,~ί,μ&τ.Λ .Ξσ6.κ.Mυσ. 
Πόρπαξ, · οκος, ό' ποτ . 1:ικελζα;. 
Πορσήνος, -α, δ (κ. -νος) ' βασ. 'l'υρ · 

ρηνων ίν Ί tαιλΙq:. 
Πορφυρ/ς, -/δος, 'ή' +ι vTio . ~Ιoμι:-ι), . 
Πορφυρ/ων.-Ο'ν'ος, δ ' εΙ, τω·ι rtyci'/-

~ω'l Ι βαισ. Άττιχή. . . 
Ποσειδάων, -ωνος, δ·=ΠοσεIPQν. 
ΠοαεΙδεlον,τό (κ.-δήιον,χ.-διον)'νοι , 

noClILa.IIt~A. Μ. 'AcI.llixp. Bιθ . lx . ιi . 
Ποσε/διππος, δ' χω μ, πoιη~ή; Ι ίπι

Υραιμμοιτοποιός ix Σικ&λίοις. 
Ποσειδων, -ωνος, δ' θεό., υί. Κρό

νου Χ. Ρέοιι;, ieaA. Διός, 
Ποοειδων/α, ή ' πόλ.'I-Τ:ΙΧλ, ΛεIIχcινίoι •. 
Ποσειδωνιός" -όδος, +Ι. πόλ, πί;r,σ. 

Τροιζη ,ιο •• 
Ποσειδώνιον, τό' lιρόν Doσει~ώνo;; 

Ι χωρ. 'Ιτοιλ. BΡΙHΙCΙς. 
Ποσειδ·;; νιος, 6' φιλόσ., γιωΥΡ., Ι-

. στορ. ix };uι;Lx, Ι χ.ιi. 

Ποσιδήιον, τό' άντl ΠοσεΙδεlον, 
Πόσσις, -ιδος, 6' συΥΥΡ, ixM<:ityvr,oLcι;. 
Πόταμις, -ιδος, δ' στροι-τ:. Σuροιχι;υCl, 
Ποταμός, 6' Χώ. 11. δ9jμ. ΆττιY.η~. 
Ποτόμων, -ωνος, 6' ,Ι, υΙ. AtyuIt't()u! 

φιλόσ. -ε ·A,λι~cιν~ρ. Ι x,ιi. 
Ποτεντlα, 'Ιι. πόλ. Πιχ"I~Ινης; ίνΊΤltλ. 
Ποτέολοι, οΙ' 'ιι πόλο ΔιxoιιcιρχΙoι, 
Ποτ/δαια, 'ιι' πόλο Moι:ι.ι~o 'ιΙoιι; . 
Ποτιδαν/σ, "ι' χώ. Όζ?λΟΙν Λox~ιίlν, 
Ποτ/ολοι, οι·=ποτέολοι. 
Ποτνεύς, -έως, 6' παι, nIAoιpyoi). 
Ποτνια/, cιΙ' ιιώ. Boιω~Ιcι., 
Πότνιαι Θεαl,cιΙ ' 'Iι Δήμητροι x.Dι~σιφ. 
Πουλυδόμος, -αν τος, 6·=Πολυδόμ. 
Πρα/νεατος·, δ' υί. ΛοιτΙνι;υ, ΙΧΥονος; 

ΌδuCl~'ως; χ. Κίρκης. 
ΠρaΙνεστoς, 'ij' πόλ,ΛοιτΙου ίν Ίτοιλ. 
Πρατσος, τι' πόλ. ΚρήΤΥI •. 
Πραιτετιανή,. 'ιι' χώ. 'I~αιλ[cι,. 
ΠρόκΤιος, δ' ποτ. Τρφάδο;;. 
Πρόμνη, 'ij' δρ. ν7\σ, 'ΙκοιρΙοις;. 
ΠΡόνιχος, δ' ποιη-τ:ή, τι,. 
Πραξαγόρα, "ι' δν, yυνcιιxό,. 

Πραξανόρας, 6' παι. θεaχρΙtοll lπι-
~Ιφ: Ίαιτρ. ίχ κω . 

Πρόξανδρος, δ' ΙΙΙ?Λctπάθ.ίνΚύπ~φ_ 
Πραξιάδης, -ου, δ' iοι . Άναι~ιμci,eροu. 
ΠΡ,αξΙας, · ου, δ ' Άθη'/. Υλιίπτη,. 
Προξ/60υλος, δ' έπών. ιiP:ι . Άθην. 
Πραξιδόμας, -αντος, δ' πάππ:ΑΛΧι· 

μίδοll' ί~ Αίγίνη • . 
ΠρaξιδΙKη, ~. θιΙι A!ltt:;su!JIlaV1j _ν Ά

θ7\ 'I . , ίi..διλ . . Όμoνόη;; χ, 'Αρετη;_ 
Πραξίερ'{ος, ~. _πών. ιi?χ. _ν Άθήν, 
Πραξl8έα, fj' μΙIt, τω ·ι e.ClIttciawνIOt.ιy. 

Φ~oισίνoυ, σύ~. Έ.~ ιχθίω; Ι χ.6:. 
Πραξίλ<. ως; ~ω, δ' παι, :S:sναιΥόι;οu. 
Πρόξιλλο, ~ι' δν, ποιητρΙοι,. 
Πραξινόη, 'ij. δν. ΥυναιιΧός. 
ΠρaξΤνoς, δ' ναιύαιρχσ, ax Τροιζηνο •• 
Πρδξις, -εως,6'πλούσιό. 'ςις ixMu-iiA. 
Πρδξις, -εως, 'ij' ίπΙθ." 'Αφροδίτη,. 
ΠραξΙτας"ο, δ' ΛcιΧaδοιιμόνιόi;· τι;; 
Πραξιτέλης, -ους, δ' πιρίψ. Υλύιπη; 

:Αθην. Ι ίπών. ιip1.' ίν Άθ. Ι κ. i_ 
Προς,· αντός, ~1(x.Πρός)·πόλ,Πιρ~αι ι6 . 
ΠρασlαΙ,οί (κ. -Ιαι)' χώ. χ, δ~μ.'Aτ-

'tLxf;~ Ι πόλο Λιtχωνίοις; . 
ΠραΌlάς, -όδος, 'ij' λίμνη θριfxη,. 
Πρόσιοι, οί' lθ 'ιο; Ίν~ιων, 
Πρόσον, -τ:ιι· ciXPOJt. Άιγριχηι;. 
Πρατlνας, Ι· σοιτυρ. ltοι.ίχΦλιοU 'ltος;. 
ΠραΟλος, δ' φιλόCl. ίΧ 'fρφιίtο •• 
Πρεπέσιν8ος, 'ij. νηςιί\; ΑΙγαίου . 
nptnIc, -ιδος, δ' μοιλθαικό; τι. Άθην, 
Πρέσ6ων, ·ωνος, δ ' υι.ΦρΙ~oυ Χ.Χ<χλ-

χt6πr,;. 

Πρευνένης, -ους, δ' ul. 'ΑΥ'ήνο:;ο., 
"<:it. Η!ιtΤΡίωι;. 

πρημνις, -ιδος, 'ij' πόλ. AΙ~loπΙαι, • . 
Πρηξανόρης, ~. cίντΙ Πραξανόρας. 
Πρηξόσπης,-ους,δ 'ΙΙ, των ίπlσ.ΠιρC;Ι, 
ΠρηξΤνος, δ' ιiντ! ΠροξΤνος. 
Πριαμ/δης, -ου, 6' υι. η"ιιχμ.ου. 
Πρlσμος, δ·uι.Λ<:itομί~οντ.,βαισ:r"ο!αι;. 
ΠρΙαπ·ος, δ·uΙ.ΔιονύClοu x:λφρO~Ι'ςη;. 
Πρlαπος, 'ιι' πό,λ. MuClIoι. x,η~oπoντΙδ. 
Πρ/ας, ·aVTQ<;, δ ' ιΙς; των μνηCl~ήρων 

'1~πo~cιμιΙαι" 
Πρlασος, 6-υι.Καιινίω,:ιΙς; 'Apyovιx!lt. 
Πριήνη, 'ij. πόλ, ΚαιρΙαι; 
Πρlηnοl;, 6' άντΙ ΠρΙαΠΟς. 
Πρι6λας, -α,δ · υΙ.Δοι,χύλου,.χδιλ.Λύχ, 
Πριούερνος, 'ij (11. ΠρίφερνΟΥ, ~). 

πόλο ΛcιτΙoυ '1τοιλ(%ς. 

Πρ/ων, -ωνος, 6' χωι;.Ά;Ρ:Χ7j, . 
Πρόαινος, δ: νοιιίαιρχος; Ko~ινθί.ιoν. 
Προ6όλιν8ος, δ' δημος; • Α πιx~ς_ 
ΠΡ9δικος, δ: σοφιστής; KIto., Ι ποιη-

τής ίΧ Φωχt!'Χ;. 
Πρόερνα, 'ij. πόλ, Φθιώ,ιΙΙο., 
Πρ080ήνωρ, -ορος, δ' υ~.'A;;.ιιλύ)(oυ, 

ιΙς; trilv ίν ΤροΙι,.ΒοιωτΟΙνΧρχηγω,/. 
Πρόδοος, δ' υΙ. Άyρ~oυ Ι υι. Auxcio-

'10' Ι υΙ θιστΙου / κ,4. 
Προ86ων, ·ωνος, δ ' .Ι, των Τι-ώων. 
Προικόννησος, δ·-Προκόννησος. 
Πρ: ιτ/δης, δ·υΙ . Πι;oΙ~oυ,Mιyαιπίνθης. 
Προlτlς, -Ιδος, 'ij'-Ij του npo(taulnρor· 

τ/δtς πύλαι(μΙcι τωνίν θΥ,δαιιι; πυ' 
λιiiν)IΠρoιτlδες κόραι (αιΙ θυΥ. τοϊ) 
ΠροΙτου), 

npoTToς, δ'υl: ΑΙSαινΤΟ"βιχο.ΤιΡu·lθο.1 
υι. eIpCl«νllpoll Ι Χ.4. 

nρόκλεια, -Ij' θυΥ. ΚλυτΙου. 
Προκλι'\ς, ·έouς, 6' υι. • ΑριατοΙΙήμοu. 

άδιλ. EtjpuoOi~ Ι "ΙΥ.'ΒπιΙΙαιύρου , 1 
ατρcιτ. Άθην. Ι χ.l!. 

Πρόκλος, 6' δ .... ίrτια, ΡιιψαιΙου, 
Πρόκνη, 'ij' θUΥ.βαιCl. Άττ.ΠοινδΙονlχ.!. 
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